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Hender det at du føler deg hjelpeløs og bortkommen
og skulle ønske at du hadde noen som kunne lede
deg på rett vei? Jesus Kristus er den gudgitte Leder

som alle mennesker trenger. Han sa selv: «Jeg er den
gode hyrde, og jeg kjenner sauene mine, og sauene
mine kjenner meg.» (Johannes 10: 14) Kjenner du

virkelig den gode hyrde? Hva vet du om hans
egenskaper, hans budskap, hans gjerning, hans

nidkjærhet og hans kjærlighet? Denne boken vil
hjelpe deg til å lære Jesus enda bedre å kjenne

og til å følge nøye i hans fotspor.
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Kjære leser!
’Kom og bli min etterfølger.’ (Markus 10: 21) Med

disse ordene oppfordrer Jesus Kristus oss til å følge
ham. Hvordan reagerer du på denne oppfordringen?
Hvis du følger den, vil det få stor betydning for ditt liv.
Hvorfor?

Jehova sendte sin enbårne Sønn til jorden for at
han skulle gi sitt liv som en løsepenge. (Johannes
3: 16) I tillegg til at Sønnen døde for oss, viste han oss
hvordan vi bør leve. I alt det han gjorde, bevarte han
sin ulastelighet og gledet sin Fars hjerte. Han viste oss
også hvordan vi kan bli lik hans Far. Hans Fars veier
og vilje kom på en fullkommen måte til uttrykk i det
Sønnen sa og gjorde. — Johannes 14: 9.

Bibelen sier at Jesus etterlot oss et eksempel for
at vi skal «følge nøye i hans fotspor». (1. Peter 2: 21)
Hvis vi ønsker å komme i et nærere forhold til Jehova,
hvis vi ønsker å leve et virkelig meningsfullt liv nå,
og hvis vi ønsker å fortsette å gå på den veien som
fører til evig liv, må vi følge nøye i Jesu fotspor.

Det første skrittet vi må ta, er å gjøre oss kjent
med Jesu liv her på jorden. Vi bør derfor nøye studere
det Bibelen forteller om Jesus. Når vi mediterer over
det Jesus sa og gjorde, og tenker på hvordan vi kan
etterligne ham i ord og gjerning, vil det hjelpe oss til
å se enda klarere hvordan vi kan følge ham.

Måtte denne boken hjelpe deg til å få enda
større kjærlighet til Jesus og Jehova. Og måtte denne
kjærligheten få deg til å følge nøye i Jesu fotspor, så
du kan glede Jehovas hjerte nå og i all evighet.
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18 «Fortsett å følge meg» 182

Innhold





HVA er den hyggeligste innbydelsen du noen gang har
fått? Du tenker kanskje på en gang du ble invitert til en
festlig sammenkomst, kanskje til et bryllup for to som du
setter stor pris på. Du ble sikkert glad og følte deg kanskje
også beæret. Men du har faktisk fått en innbydelse som er
mye bedre. Alle har fått det. Og den måten vi velger å ta
imot denne innbydelsen på, vil få stor betydning for oss.
Det er det viktigste valget vi kommer til å treffe i livet.

2 Hvilken innbydelse er det? Den kommer fra Jesus Kris-
tus, Den Allmektige Guds enbårne Sønn, og den står i
Bibelen. Vi leser Jesu ord i Markus 10: 21: «Kom . . . og
bli min etterfølger.» Denne oppfordringen er i virkelighe-
ten en innbydelse fra Jesus til hver enkelt av oss. Vi bør
spørre oss selv: Hva vil jeg svare? Svaret skulle kanskje
være innlysende. Hvem ville avslå en slik enestående inn-
bydelse? Men overraskende nok velger de fleste å avslå
den. Hvorfor?

3 La oss se på et eksempel. For omkring 2000 år siden var
det en mann som fikk denne innbydelsen. Den ble gitt til
ham personlig. Han var en høyt respektert mann. Han var
i besittelse av minst tre ting som ofte blir regnet for å være
noe ønskverdig, ja noe å misunne — ungdom, rikdom og

1, 2. Hva er den aller beste innbydelse et menneske kan få, og hvil-
ket spørsmål bør vi stille oss selv?
3, 4. a) Hva kunne noen ha misunt den mannen som løp fram til
Jesus og spurte om hva han måtte gjøre for å arve evig liv? b) Hvilke
gode egenskaper kan Jesus ha sett hos denne rike unge styresman-
nen?

K A P I T T E L 1

«Bli min etterfølger»
— hva mente Jesus?

«Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» 5



myndighet. Bibelen beskriver ham som ’en ung mann’
som var «meget rik», en «styresmann». (Matteus 19: 20;
Lukas 18: 18, 23) Men det var noe ved denne mannen
som var av enda større betydning. Han hadde hørt om
den store Lærer, Jesus, og han likte det han hadde hørt.

4 De fleste styresmennene på den tiden viste ikke Jesus
den respekt han fortjente. (Johannes 7: 48; 12: 42) Men
denne styresmannen opptrådte annerledes. Bibelen sier:
«Da han [Jesus] gikk ut og fortsatte på sin vei, løp en
mann fram og falt på kne for ham og stilte ham spørsmå-
let: ’Gode Lærer, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?’»
(Markus 10: 17) Legg merke til hvor ivrig denne mannen
var etter å få snakke med Jesus. Han løp fram til ham for
øynene på alle, slik de fattige og andre som stod langt
nede på den sosiale rangstige, kunne finne på å gjøre. Og
han falt respektfullt på kne for Jesus. Det var tydelig at
han hadde en viss ydmykhet og var klar over sitt åndelige
behov. Jesus satte pris på slike gode egenskaper. (Matteus
5: 3; 18: 4) Det er derfor forståelig at «Jesus så på ham og
fikk ham kjær». (Markus 10: 21) Hvordan besvarte han så
den unge mannens spørsmål?

Hans livs viktigste innbydelse
5 Jesus viste at hans Far allerede hadde kommet med

opplysninger om hva man må gjøre for å få evig liv.
Han henviste til Skriftene, og den unge mannen forsik-
ret ham om at han trofast holdt Moseloven. Men Jesus,
som kunne se hva som virkelig bodde i et menneske, så
under overflaten. (Johannes 2: 25) Han så at styresman-
nen hadde et problem av åndelig karakter — et alvorlig
problem. Han sa derfor: «

´
En ting mangler hos deg.» Hva

5. Hva svarte Jesus den rike unge mannen, og hvordan vet vi at det
ikke var fattigdom som var den ’ene ting’ som manglet hos ham?
(Se også fotnoten.)

’KOM OG BLI MIN ETTERFØLGER’6



var det? Jesus sa: «Gå og selg de ting du har, og gi til de
fattige.» (Markus 10: 21) Mente Jesus at en som vil tjene
Gud, må være fattig og ikke kan eie noe? Nei.1 Det var noe
svært viktig han ville ha fram.

6 For å vise hva det var som manglet, gav Jesus denne
mannen en enestående mulighet: «Kom så og bli min et-
terfølger.» Bare tenk på det — Den Høyeste Guds Sønn
innbød ham, ansikt til ansikt, til å følge ham! Jesus lovte
ham også en belønning som må ha overgått alt det han
kunne forestille seg. Han sa: «Du skal få en skatt i him-
melen.» Grep den rike unge styresmannen denne mulig-
heten? Tok han imot denne fantastiske innbydelsen? Be-
retningen sier: «Han ble sørgmodig på grunn av denne
uttalelsen og gikk bedrøvet bort, for han eide mye.» (Mar-
kus 10: 21, 22) De uventede ordene fra Jesus avslørte et
problem med mannens hjertetilstand. Han var altfor
sterkt knyttet til det han eide, og uten tvil også til den
makt og prestisje som fulgte med. Hans kjærlighet til disse
tingene var dessverre mye sterkere enn hans kjærlighet til
Jesus. Den ’ene ting’ som manglet hos ham, var følgelig
helhjertet, selvoppofrende kjærlighet til Jesus og Jehova.
Fordi han ikke hadde en slik kjærlighet, avslo han sitt livs
viktigste innbydelse! Men hvordan berører dette deg?

7 Jesu innbydelse gjaldt ikke bare denne mannen; den
1Jesus bad ikke alle som fulgte ham, om å gi avkall på alt det de

eide. Og selv om han sa at det ville være vanskelig for en rik å komme
inn i Guds rike, tilføyde han: «Alt er mulig for Gud.» (Markus 10: 23,
27) Det var faktisk noen rike som ble Jesu etterfølgere. De fikk spesi-
ell veiledning i den kristne menighet, men de ble ikke bedt om å gi
alt det de eide, til de fattige. — 1. Timoteus 6: 17.

6. Hvilken innbydelse kom Jesus med, og hva fortalte den rike unge
styresmannens reaksjon om hans hjertetilstand?
7. Hvordan kan vi være sikker på at Jesu innbydelse også gjelder oss
som lever nå?
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gjaldt heller ikke bare noen få mennesker. Jesus sa: «Hvis
noen vil følge etter meg, må han . . . stadig følge meg.»
(Lukas 9: 23) Legg merke til at «noen», det vil si hvem som
helst som virkelig «vil», kan bli en Jesu etterfølger. Gud
drar slike oppriktige mennesker til sin Sønn. (Johannes
6: 44) Ikke bare de rike, ikke bare de fattige, ikke bare de
som tilhører en bestemt etnisk gruppe eller nasjonalitet,
og ikke bare de som levde på den tiden, men alle får mu-
lighet til å ta imot Jesu innbydelse. Så Jesu ord, ’kom og bli
min etterfølger’, gjelder også deg. Men hvorfor skulle du
ønske å følge Jesus? Og hva innebærer det å følge ham?

Hvorfor være en Kristi etterfølger?
8 Vi mennesker har grunnleggende behov for godt leder-

skap. Dette er en sannhet vi må erkjenne. Ikke alle er vil-
lige til å innrømme at de har et slikt behov, men beho-
vet er der like fullt. Jehovas profet Jeremia ble inspirert til
å skrive ned denne evige sannhet: «Jeg vet godt, Jehova,
at menneskets vei ikke står til ham selv. Det står ikke til
en mann som vandrer, å styre sine skritt.» (Jeremia 10:
23) Menneskene har verken evne til eller rett til å styre
seg selv. Deres historie er i det store og hele en beretning
om dårlig lederskap. (Forkynneren 8: 9) På Jesu tid ble
folket undertrykt, dårlig behandlet og villedet av sine le-
dere. Jesus sa så treffende at de brede lag av folket var «som
sauer uten hyrde». (Markus 6: 34) Det samme kan sies om
menneskene i dag. Både som gruppe og som enkeltper-
soner har vi behov for lederskap som vi kan stole på og
respektere. Dekker Jesus dette behovet? La oss se på noen
grunner til at svaret må være ja.

9 For det første: Jesus ble utvalgt av Jehova Gud. De fleste

8. Hva har alle mennesker behov for, og hvorfor?
9. Hva er det som gjør at Jesus er annerledes enn alle andre ledere?
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menneskelige ledere blir valgt av sine ufullkomne med-
mennesker, som ofte blir ført bak lyset og har lett for å
gjøre feilvurderinger. Jesus er en helt annen type leder.
Bare den tittelen han har, viser det. Ordet «Kristus» har i
likhet med ordet «Messias» betydningen «den salvede». Ja,
Jesus ble salvet, spesielt utnevnt til sin hellige stilling, av
ingen ringere enn universets suverene Overherre. Jehova
Gud sa om sin Sønn: «Se, min tjener, som jeg har utvalgt,
min elskede, som min sjel har godkjent! Jeg vil legge min
ånd på ham.» (Matteus 12: 18) Ingen vet bedre enn vår
Skaper hva slags leder vi trenger. Jehovas visdom er uen-
delig, så vi har god grunn til å stole på at han treffer det
rette valg. — Ordspråkene 3: 5, 6.

10 For det andre: Jesus var et fullkomment og et inspire-
rende eksempel for oss. En god leder har egenskaper som
folk kan beundre og etterligne. Han foregår andre med et
godt eksempel og gir dem et ønske om å bli bedre men-
nesker. Hvilke egenskaper ville du sette høyest hos en le-
der? Mot? Visdom? Medfølelse og omtanke? Hva med ev-
nen til å stå fast i vanskelige situasjoner? Når du studerer
beretningen om Jesu liv på jorden, vil du se at han hadde
disse egenskapene — og mange flere. Han etterlignet sin
himmelske Far og gjenspeilte alle hans egenskaper til full-
kommenhet. Han var virkelig i alle henseender et full-
komment menneske. Så i alt det han gjorde, i hvert eneste
ord han sa, i hver eneste dype følelse han gav uttrykk for,
finner vi noe som det er verdt å etterligne. Bibelen sier
at han etterlot oss et eksempel for vi at skal «følge nøye i
hans fotspor». — 1. Peter 2: 21.

11 For det tredje: Jesus levde helt og fullt opp til ordene:

10. Hvorfor er Jesu eksempel det beste eksempel mennesker kan
følge?
11. Hvordan viste Jesus at han var «den gode hyrde»?
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«Jeg er den gode hyrde.» (Johannes 10: 14) Dette var et bil-
ledspråk som folk i bibelsk tid var godt kjent med. Hyr-
dene arbeidet hardt for å passe på de sauene som de hadde
ansvaret for. En ’god hyrde’ ville sette sauenes sikkerhet
og ve og vel foran sine egne interesser. Jesu forfader Da-
vid, for eksempel, var hyrde som ung, og mer enn én gang
satte han livet på spill for å beskytte sauene mot et rovdyr.
(1. Samuelsbok 17: 34—36) Jesus gikk enda lenger. Han
ikke bare satte livet på spill for dem som fulgte ham; han
gav sitt liv for dem. (Johannes 10: 15) Hvor mange ledere
er det som er så selvoppofrende?

12 Jesus var «den gode hyrde» på en annen måte også.
Han sa: «Jeg kjenner sauene mine, og sauene mine kjen-
ner meg.» (Johannes 10: 14) Tenk på det bildet Jesus be-
skrev her. For en vanlig iakttaker ville en saueflokk bare
være en grå masse av lodne dyr. Men hyrden kjenner hver
enkelt sau. Han vet hvilke søyer som snart skal føde og
vil trenge hjelp, hvilke lam som fortsatt må bæres fordi de
er for små og svake til å gå særlig langt, og hvilke sauer
som nylig har vært syke eller skadet. Og sauene kjenner
hyrden godt. De kjenner stemmen hans og forveksler den
ikke med stemmen til en annen hyrde. De reagerer raskt
når de hører på stemmen hans at det er fare på ferde. De
følger ham dit han leder dem. Og han vet nøyaktig hvor
han skal lede dem. Han vet hvor gresset er grønt og saftig,
hvor bekkene har friskt, klart vann, og hvor det er trygt å
beite. Når han vokter dem, føler de seg trygge. — Salme 23.

13 Vil du ikke gjerne ha en slik leder? Den gode hyrde er
kjent for at han behandler sine etterfølgere nettopp
slik. Han har lovt å lede deg til et rikt og lykkelig liv
nå og videre inn i en evig framtid! (Johannes 10: 10, 11;

12, 13. a) På hvilken måte kjenner en hyrde sauene sine, og på hvil-
ken måte kjenner de ham? b) Hvorfor ønsker du å bli ledet av den
gode hyrde?
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Apenbaringen 7: 16, 17) Vi trenger derfor å vite nøyaktig
hva det innebærer å følge Jesus.

Hva det vil si å være en etterfølger
av Jesus Kristus

14 Millioner av mennesker i vår tid er av den oppfat-
ning at de har tatt imot Kristi innbydelse. De kaller
seg jo kristne. De tilhører kanskje en kirke hvor foreld-
rene lot dem døpe som barn. De sier kanskje at de er føl-
elsesmessig knyttet til Jesus og har tatt imot ham som sin
Frelser. Men gjør det dem til Jesu Kristi etterfølgere? Var
det dette Jesus tenkte på da han oppfordret oss til å bli
hans etterfølgere? Nei, det å bli en etterfølger av Jesus Kris-
tus innebærer mye mer.

15 Tenk på landene i kristenheten — de fleste der regner
seg som kristne. Følger kristenheten Jesu Kristi lære? Eller
er det like mye hat, undertrykkelse, kriminalitet og urett-
ferdighet i de landene som i resten av verden? Den respek-
terte hindulederen Mohandas Gandhi sa en gang: «Jeg vet
ikke om noen som har gjort mer for menneskeheten enn
Jesus. Det er egentlig ikke noe galt med den kristne lære.»
Han tilføyde: «Det er dere kristne som er problemet. Dere
lever slett ikke etter deres egen lære.»

16 Jesus sa at hans sanne etterfølgere skulle kjennes, ikke
bare på det de sa, eller det de kalte seg, men først og fremst
på sine gjerninger. Han sa for eksempel: «Ikke enhver
som sier til meg: ’Herre, Herre’, skal komme inn i him-
lenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje.»
(Matteus 7: 21) Hvorfor er det så mange som sier at Jesus
er deres Herre, men som ikke gjør hans Fars vilje? Husk

14, 15. Hvorfor er det ikke nok å kalle seg kristen eller være føl-
elsesmessig knyttet til Jesus for en som vil være hans etterfølger?
16, 17. Hva er det ofte som mangler blant dem som kaller seg kristne,
og hva er det som kjennetegner sanne etterfølgere av Kristus?
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den rike unge styresmannen. Det er ofte slik at «én ting
mangler» hos dem som ser på seg selv som kristne — hel-
hjertet kjærlighet til Jesus og til Ham som utsendte ham.

17 Hvordan kan det ha seg? Er det ikke millioner av men-
nesker som kaller seg kristne, som også sier at de elsker
Kristus? Jo. Men å elske Jesus og Jehova innebærer mye
mer enn å si at en gjør det. Jesus sa: «Hvis noen elsker meg,
vil han holde mitt ord.» (Johannes 14: 23) Og som hyrde
sa han: «Mine sauer hører min røst, og jeg kjenner dem,
og de følger meg.» (Johannes 10: 27) Ja, det som viser at vi
virkelig elsker Kristus, er ikke bare det vi sier og føler, men
først og fremst det vi gjør.

18 Våre handlinger viser hvordan vi egentlig er, innerst
inne. Det er vårt indre menneske vi må arbeide med. Jesus
sa: «Dette betyr evig liv, at de stadig tilegner seg kunnskap
om deg, den eneste sanne Gud, og om ham som du har
utsendt, Jesus Kristus.» (Johannes 17: 3) Hvis vi tilegner
oss nøyaktig kunnskap om Jesus og mediterer over den,
vil det berøre vårt hjerte. Vi vil elske ham stadig høyere og
utvikle et stadig sterkere ønske om å følge ham hver dag.

19 Her er vi kommet fram til det som er formålet med
denne boken. Det er ikke å komme med et fullstendig
sammendrag av Jesu liv og tjeneste, men å hjelpe leserne
til å se enda tydeligere hvordan de kan følge ham.1 Tanken
er at leserne skal få hjelp til å se inn i det speil som Bibelen
utgjør, og spørre seg selv: Følger jeg virkelig Jesus? (Jakob
1: 23—25) Du har kanskje lenge sett på deg selv som en

1Et fullstendig og kronologisk sammendrag av begivenhetene i
Jesu liv og hans tjeneste blir gitt i boken Det største menneske som
noen gang har levd, utgitt av Jehovas vitner.

18, 19. a) Hvordan bør det virke på oss at vi lærer om Jesus? b) Hva
er formålet med denne boken, og hvilken nytte vil de som lenge har
sett på seg selv som etterfølgere av Kristus, ha av den?
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som blir ledet av den gode hyrde. Men er du ikke enig i at
det alltid vil være rom for forbedringer? Bibelen kommer
med denne oppfordringen: «Fortsett å prøve dere selv, om
dere er i troen, fortsett å bringe på det rene hva dere selv
er.» (2. Korinter 13: 5) Vi bør gjøre vårt ytterste for å for-
visse oss om at vi virkelig lar oss lede av vår kjærlige gode
hyrde, Jesus, som Jehova selv har satt til å lede oss.

20 Måtte ditt studium av denne boken hjelpe deg til å
styrke din kjærlighet til Jesus og til Jehova. Når du lar deg
lede av denne kjærligheten, vil du oppnå det største mål
av fred og tilfredshet som det er mulig å oppnå i denne
gamle verden, og du vil i all evighet kunne leve og lov-
prise Jehova for at han sendte den gode hyrde til oss.
Vårt studium av Jesu liv må naturligvis bygge på den rette
grunnvoll. Det passer derfor godt at vi i kapittel 2 ser på
den rolle Jesus spiller i Jehovas universelle hensikt.

20. Hva skal vi se på i det neste kapitlet?

Innbydelser fra Guds
enbårne Sønn

Forestill deg at Jesus kommer med de nedenstående innbydel-
sene til deg personlig. Hvordan ville du reagere, og hvorfor?

«Bli min etterfølger.» — Matteus 9: 9; Lukas 9: 59; Johannes
1: 43.

«Hvis noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta
opp sin torturpæl og stadig følge meg.» — Matteus 16: 24.

«Kom til meg, alle dere som sliter og er tynget av byrder, så vil
jeg gi dere ny styrke. Ta mitt åk på dere og lær av meg.» — Mat-
teus 11: 28, 29.

«Hvis noen er tørst, så la ham komme til meg og drikke.»
— Johannes 7: 37.
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HAR du noen gang gått deg vill? Du husker kanskje en
gang da du skulle besøke en venn eller en slektning på
et sted hvor du ikke hadde vært før, og så fant du ikke
veien. Stoppet du for å spørre noen? Tenk deg hvor-
dan du ville føle det hvis den du spurte, ikke bare for-
talte deg hvor du skulle gå, men sa: «Bare følg meg. Jeg
skal vise deg hvor det er.» Du ville bli glad og lettet, ikke
sant?

2 Det er på en måte dette Jesus Kristus gjør for oss. Vi
ville ikke kunne nærme oss Gud på egen hånd. Som
følge av nedarvet synd og ufullkommenhet har mennes-
keheten kommet på avveier. Den er «fremmedgjort for
det liv som hører Gud til». (Efeserne 4: 17, 18) Vi trenger
derfor hjelp til å finne veien. Jesus, vårt kjærlige forbilde,
gjør mer enn å gi oss råd og vise oss den rette vei. Som
vi så i kapittel 1, kommer han med en innbydelse til oss:
«Kom . . . og bli min etterfølger.» (Markus 10: 21) Han
gir oss også en god grunn til å ta imot denne innbydel-
sen. Jesus sa en gang: «Jeg er veien og sannheten og livet.
Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg.» (Johan-
nes 14: 6) La oss drøfte noen av grunnene til at det bare
er mulig å nærme seg Faderen gjennom Sønnen. Med
disse grunnene i tankene skal vi så se på hvordan Jesus
virkelig er «veien og sannheten og livet».

1, 2. Hvorfor vil vi ikke kunne nærme oss Jehova uten hjelp, og hva
har Jesus Kristus gjort for oss i den forbindelse?

K A P I T T E L 2

«Veien og sannheten
og livet»
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En viktig rolle i forbindelse med
Jehovas hensikt

3 Den viktigste grunnen til at vi bare kan nærme oss
Jehova Gud gjennom Jesus, er at Jehova har valgt å gi
sin Sønn en meget betydningsfull rolle.1 Faderen har gjort
ham til den sentrale skikkelse, til nøkkelpersonen, når det
gjelder gjennomføringen av alle Hans hensikter. (2. Ko-
rinter 1: 20; Kolosserne 1: 18—20) For å forstå den viktige
rolle Sønnen har, må vi se på det som skjedde i Edens
hage, hvor det første menneskepar sluttet seg til Satan i
opprøret mot Jehova. — 1. Mosebok 2: 16, 17; 3: 1—6.

4 I forbindelse med opprøret i Eden oppstod det et strids-
spørsmål av universell betydning: Utøver Jehova Gud sitt
herredømme over sine skapninger på rette måte? For at
dette viktige stridsspørsmålet skulle bli avgjort, bestemte
Jehova at en av hans fullkomne åndesønner skulle sendes
til jorden. Det oppdraget denne sønnen skulle få, kunne
ikke ha vært viktigere — han skulle gi sitt liv for å for-
svare Jehovas overherredømme og for å tilveiebringe en
løsepenge for å frelse menneskeheten. Ved å være trofast
like til døden ville han gjøre det mulig å løse alle de pro-
blemene som hadde oppstått på grunn av Satans opprør.
(Hebreerne 2: 14, 15; 1. Johannes 3: 8) Men Jehova hadde
millioner på millioner av fullkomne åndesønner. (Da-
niel 7: 9, 10) Hvem av dem valgte han til å utføre dette
uhyre viktige oppdraget? Han valgte «sin enbårne Sønn»,
han som senere ble kjent som Jesus Kristus. — Johannes
3: 16.

1Den rolle Sønnen har, er så viktig at Bibelen bruker en rekke pro-
fetiske titler og betegnelser om ham. — Se rammen på side 23.

3. Hvorfor må vi nærme oss Gud gjennom Jesus?
4. Hvilket stridsspørsmål oppstod som følge av opprøret i Eden, og
hva bestemte Jehova seg for å gjøre for å få avgjort det?
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5 Burde det valget Jehova traff, overraske oss? Overho-
det ikke! Han hadde den største tillit til sin enbårne Sønn.˚
Arhundrer før Sønnen kom til jorden, forutsa Jehova at
Sønnen skulle forbli lojal trass i at han måtte gjennomgå
mange lidelser. (Jesaja 53: 3—7, 10—12; Apostlenes gjer-
ninger 8: 32—35) Tenk på hva det egentlig innebar. I lik-
het med alle andre fornuftutstyrte skapninger hadde Søn-
nen en fri vilje og kunne velge hvilken vei han skulle
følge. Men Jehova hadde så stor tillit til ham at han for-
utsa at han kom til å være trofast. Hva var denne tilliten
basert på? Den var, for å si det enkelt, basert på at han
kjente sin Sønn. Ja, Jehova kjenner sin Sønn svært godt
og vet hvor sterkt Sønnen ønsker å behage ham. (Johan-
nes 8: 29; 14: 31) Sønnen elsker sin Far, og Jehova elsker
sin Sønn. (Johannes 3: 35) Den kjærlighet som Faderen
og Sønnen har til hverandre, danner et ubrytelig enhetens
bånd mellom dem, et bånd som bygger på gjensidig tillit.
— Kolosserne 3: 14.

6 I betraktning av den viktige rolle Sønnen har, den tillit
Faderen har til ham, og den kjærlighet som knytter Fade-
ren og Sønnen til hverandre, er det logisk at det bare er
gjennom Jesus at det er mulig å nærme seg Gud. Men det
er faktisk enda en grunn til at det bare er Sønnen som kan
lede oss til Faderen.

Bare Sønnen kjenner Faderen fullt ut
7 Det er visse krav som må oppfylles av dem som øns-

ker å få tre fram for Jehova. (Salme 15: 1—5) Hvem vet
bedre enn Sønnen hva som må til for at en skal opp-
fylle Guds normer og oppnå hans godkjennelse? Jesus sa:

5, 6. Hvordan viste Jehova at han hadde tillit til sin Sønn, og hva var
denne tilliten basert på?
7, 8. Hvorfor kunne Jesus med rette si at ingen kjenner Faderen fullt
ut «uten Sønnen»?
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«Alt er blitt overgitt til meg av min Far, og ingen kjenner
Sønnen fullt ut, uten Faderen; heller ikke kjenner noen
Faderen fullt ut, uten Sønnen og enhver som Sønnen er
villig til å åpenbare ham for.» (Matteus 11: 27) La oss se
hvorfor Jesus med rette og uten å overdrive kunne si at in-
gen kjenner Faderen fullt ut «uten Sønnen».

8 Som «all skapnings førstefødte» har Sønnen et enestå-
ende fortrolig forhold til Jehova. (Kolosserne 1: 15) Tenk
på det nære forholdet mellom Far og Sønn som må ha ut-
viklet seg i de uendelige tidsaldere da det bare var de to
— fra skapelsens begynnelse til de andre åndeskapningene
ble frambrakt. (Johannes 1: 3; Kolosserne 1: 16, 17) Tenk
på den dyrebare muligheten Sønnen hadde ved sin Fars
side til å tilegne seg hans tanker og lære hans vilje, hans
normer og hans veier. Det er på ingen måte noen overdri-
velse å si at Jesus kjenner sin Far bedre enn noen annen
gjør. Dette nære forholdet satte uten tvil Jesus i stand til å
åpenbare sin Far på måter som ingen annen kunne.

9 Jesu lære viste at han hadde inngående kjennskap til
Jehovas tanker og følelser og til hva han krever av dem
som tilber ham.1 Jesus åpenbarte sin Far på en annen vik-
tig måte også. Han sa: «Den som har sett meg, har også
sett Faderen.» (Johannes 14: 9) I alt det Jesus sa og gjorde,
etterlignet han sin Far på en fullkommen måte. Så når vi
leser om Jesus i Bibelen — om de kraftfulle og tiltalende
ordene han brukte når han underviste, om den medføl-
else som fikk ham til å helbrede syke, og om den em-
pati som gjorde at han lot tårene strømme — kan vi godt
forestille oss at Jehova ville ha sagt og gjort akkurat det

1Se for eksempel Jesu ord i Matteus 10: 29—31; 18: 12—14, 21—35;
22: 36—40.

9, 10. a) På hvilke måter åpenbarte Jesus sin Far? b) Hva må vi gjøre
for å få Jehovas godkjennelse?
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samme. (Matteus 7: 28, 29; Markus 1: 40—42; Johannes
11: 32—36) Det Sønnen sa og gjorde, åpenbarte på en full-
kommen måte Faderens vilje og måte å handle på. (Jo-
hannes 5: 19; 8: 28; 12: 49, 50) For å få Jehovas god-
kjennelse må vi derfor gi akt på Jesu lære og følge hans
eksempel. — Johannes 14: 23.

10 Ettersom Jesus kjenner Jehova inngående og etterlig-
ner ham til fullkommenhet, er det ikke overraskende at
Jehova har bestemt at det er gjennom Sønnen vi kan
nærme oss ham. Når vi nå har lagt dette grunnlaget og
forstår hvorfor det bare er gjennom Jesus vi kan komme
til Jehova, kan vi se nærmere på hva Jesus mente da han
sa: «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til
Faderen uten gjennom meg.» — Johannes 14: 6.

«Jeg er veien»
11 Vi har allerede lært at det er umulig å nærme seg Gud

uten gjennom Jesus. La oss se litt nærmere på hva det
egentlig innebærer for oss. Jesus er «veien» i den forstand
at det bare er gjennom ham vi kan komme i et godkjent
forhold til Gud. Hvorfor er det slik? Ved at Jesus var tro-
fast like til døden, gav han sitt liv som et gjenløsnings-
offer. (Matteus 20: 28) Uten gjenløsningsofferet ville det
være umulig for oss å nærme oss Gud. Synden danner en
barriere mellom mennesker og Gud, for Gud er hellig og
kan derfor aldri godkjenne synd. (Jesaja 6: 3; 59: 2) Men
Jesu offer fjernet barrieren. Hans offer var det som skulle
til for å dekke over synden, eller gjøre soning for den.
(Hebreerne 10: 12; 1. Johannes 1: 7) Hvis vi tar imot det
offer Gud har tilveiebrakt gjennom Kristus, og viser tro
på det, kan vi oppnå Guds gunst og velvilje. Vi kan ikke

11. a) Hvorfor er det bare gjennom Jesus vi kan komme i et godkjent
forhold til Gud? b) Hvordan understreker det som står i Johannes
14: 6, hvor unik Jesu stilling er? (Se fotnoten.)
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bli «forlikt med Gud» på noen annen måte.1 — Romerne
5: 6—11.

12 Jesus er «veien» også når det gjelder bønn. Det er bare
gjennom Jesus vi kan vende oss til Jehova i bønn i visshet
om at han vil høre våre oppriktige anmodninger. (1. Jo-
hannes 5: 13, 14) Jesus selv sa: «Hvis dere ber Faderen om
noe, skal han gi dere det i mitt navn. . . . Be, og dere skal
få, så deres glede kan bli gjort fullstendig.» (Johannes 16:
23, 24) I Jesu navn kan vi derfor nærme oss Jehova i bønn
og kalle ham «Vår Far». (Matteus 6: 9) Jesus er «veien» på
enda en måte — ved sitt eksempel. Som tidligere nevnt et-
terlignet han sin Far på en fullkommen måte. Jesu eksem-
pel viser oss altså hvordan vi må leve for å behage Jehova.
For å kunne nærme oss Jehova må vi følgelig vandre i Jesu
fotspor. — 1. Peter 2: 21.

«Jeg er . . . sannheten»
13 Jesus talte alltid sannhet når han forkynte sin Fars pro-

fetiske ord. (Johannes 8: 40, 45, 46) Det ble aldri funnet
svik i hans munn. (1. Peter 2: 22) Selv hans motstandere
erkjente at han lærte «Guds vei i samsvar med det som er
sannhet». (Markus 12: 13, 14) Men da Jesus sa: «Jeg er . . .
sannheten», mente han ikke bare at han gjorde sannheten
kjent ved det han sa, forkynte og lærte. Det lå mer — mye
mer — i det.

14 Husk at Jehova flere hundre år i forveien hadde in-
spirert bibelskribenter til å nedskrive en rekke profetier

1I Johannes 14: 6 er det personlige pronomenet «jeg» brukt sam-
men med ordet «vei» i bestemt form, «veien». Det understreker at Jesu
stilling er unik, at han er veien, den eneste som vi kan nærme oss
Faderen gjennom.

12. På hvilke måter er Jesus «veien»?
13, 14. a) Hvordan kan det sies at Jesus talte sannhet? b) Hva måtte
Jesus gjøre for å være «sannheten», og hvorfor?
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om Messias, Kristus. Disse profetiene forutsa detaljer som
gjaldt hans liv, hans tjeneste og hans død. Dessuten inne-
holdt Moseloven ’skygger’, profetiske mønstre, som pekte
fram til Messias. (Hebreerne 10: 1) Ville Jesus vise seg å
være trofast like til døden og derved oppfylle alt det som
var profetert om ham? Bare på den måten ville det bli be-
vist at Jehova er de sanne profetiers Gud. Dette enorme
ansvaret hvilte på Jesu skuldrer. Ved den måten Jesus
levde på — ved hvert eneste ord han talte, og hver eneste
gjerning han gjorde — brakte han de profetiske mønstrene
inn i virkelighetens, eller sannhetens, verden. (2. Korinter
1: 20) Han var «sannheten». Det var som om sannheten i
Jehovas profetiske ord kom ved Jesus. — Johannes 1: 17;
Kolosserne 2: 16, 17.

«Jeg er . . . livet»
15 Jesus er «livet», for det er bare gjennom ham vi kan få

liv — det vil si «det virkelige liv». (1. Timoteus 6: 19) Bibe-
len sier: «Den som viser tro på Sønnen, har evig liv; den
som ikke adlyder Sønnen, skal ikke se livet, men Guds
vrede blir over ham.» (Johannes 3: 36) Hva vil det si å vise
tro på Guds Sønn? Det vil si å være overbevist om at det er
umulig å oppnå liv uten ham. Det vil dessuten si å vise sin
tro i gjerninger, å fortsette å lære av Jesus og å gjøre sitt
beste for å følge hans lære ogeksempel. (Jakob 2: 26)

˚
Avise

tro på Guds Sønn fører altså til evig liv — udødelig liv som
åndeskapninger i himmelen for en ’liten hjord’ av ånds-
salvede kristne og liv som fullkomne mennesker i et jord-
isk paradis for «en stor skare» av «andre sauer». — Lukas 12:
32; 23: 43;

˚
Apenbaringen 7: 9—17; Johannes 10: 16.

16 Hva med de døde? Jesus er «livet» for dem også. Like
før han oppreiste sin venn Lasarus fra de døde, sa han til

15. Hva vil det si å vise tro på Sønnen, og hva kan det føre til?
16, 17. a) Hvordan vil Jesus vise seg å være «livet» også for de døde?
b) Hva kan vi ha full tillit til?
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Lasarus’ søster Marta: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den
som viser tro på meg, skal bli levende, selv om han dør.»
(Johannes 11: 25) Jehova har betrodd sin Sønn «nøklene
til døden og til Hades» og derved gitt ham makt til å opp-
vekke døde. (

˚
Apenbaringen 1: 17, 18) Med disse nøklene

kommer den herliggjorte Jesus til å låse opp Hades’ porter
og utfri alle dem som befinner seg i menneskehetens fel-
les grav. — Johannes 5: 28, 29.

17 «Jeg er veien og sannheten og livet» — med denne
enkle uttalelsen sammenfattet Jesus det som var hensik-
ten med hans liv og tjeneste på jorden. Disse ordene har
stor betydning for oss som lever nå. Husk at Jesus videre
sa: «Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg.» (Jo-
hannes 14: 6) Dette gjelder like mye i dag som den gang
han sa det. Vi kan derfor ha full tillit til at vi aldri kommer
til å gå oss vill hvis vi følger Jesus. Han, og bare han, vil
vise oss veien «til Faderen».

Hva vil du gjøre?
18 Når vi ser hvilken viktig rolle Jesus har, og hvor inn-

gående han kjenner Faderen, har vi god grunn til å følge
ham. Som vi så i det forrige kapitlet, skal det gjerninger til,
ikke bare ord eller følelser, for å være en sann etterfølger av
Jesus Kristus.

˚
A følge ham innebærer å forme sitt liv etter

hans lære og hans eksempel. (Johannes 13: 15) Den stu-
dieboken som du nå leser, kan hjelpe deg med det.

19 I de neste kapitlene skal vi nøye granske Jesu liv og tje-
neste. Disse kapitlene er ordnet i tre deler. For det første
skal vi se på Jesu egenskaper og hans måter å gjøre tingene
på. For det andre skal vi se på hans nidkjærhet når det
gjaldt å forkynne og undervise. Og for det tredje skal vi se
på hvordan han viste kjærlighet. Fra og med kapittel 3 er

18. Hva innebærer det å være en sann etterfølger av Jesus?
19, 20. Hva inneholder denne studieboken som kan hjelpe oss til å
følge Kristus?

’KOM OG BLI MIN ETTERFØLGER’22



det en ramme i hvert kapittel med overskriften «Hvordan
kan vi følge Jesus?» Skriftstedene og spørsmålene i ram-
mene skal hjelpe oss til å tenke nærmere over hvordan vi
kan etterligne Jesus i ord og gjerning.

20 Takket være Jehova Gud behøver vi altså ikke å gå oss
vill, å bli fremmedgjort for ham på grunn av arvesynden.
I sin kjærlighet sendte Jehova sin Sønn for å vise oss veien
til et godkjent forhold til ham, noe som kostet ham mye.
(1. Johannes 4: 9, 10) Måtte du føle deg oppmuntret og
motivert til å gjengjelde denne store kjærlighet ved å ta
imot og handle i samsvar med Jesu innbydelse: «Bli min
etterfølger.» — Johannes 1: 43.

Noen titler eller betegnelser
som blir brukt om Jesus Kristus

Amen (som betyr «la det skje; la det være slik», eller «sanne-
lig»). Alle Guds løfter blir oppfylt i ham. — 2. Korinter 1: 19, 20.
Evig Far. Jehova har gitt ham makt og myndighet til å gi men-
nesker mulighet til å oppnå evig liv i fullkommenhet på jor-
den. — Jesaja 9: 6.

Fredsfyrste. Som Kongen i Guds rike skal Jesus innføre varig
fred på hele jorden. — Jesaja 9: 6.

Kongers Konge. Som Konge i himmelen innsatt av Gud er
Jesus langt mektigere enn noen jordisk hersker. —

˚
Apenbarin-

gen 17: 14.

Ordet. Han er Jehovas talsmann. — Johannes 1: 1.
Underfull Rådgiver. De rådene Jesus gir, er alltid praktiske og
fullkomne. Det fører til frelse å følge dem. — Jesaja 9: 6; Johan-
nes 6: 68.
Øversteprest. Han kan rense oss for synd og befri oss for syn-
dens dødbringende virkninger. — Hebreerne 3: 1; 9: 13, 14,
25, 26.
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D E L 1

«KOM OG SE» KRISTUS
Jesus Kristus, Guds Sønn, levde som menneske
på jorden for omkring 2000 år siden. Likevel
kan vi som lever i dag, ’komme og se’ ham.

(Johannes 1: 46) Evangeliene tegner et levende
bilde av hans personlighet, hans holdninger og

hans væremåte. Denne delen inneholder en
oversikt over Jesu enestående egenskaper.
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JERUSALEM summer av aktivitet. Folk er spente og forvent-
ningsfulle. En stor mann er ventet til byen! Utenfor byen
samles folk langs veien. De er ivrige etter å ønske denne
mannen velkommen, for noen sier at han er kong Davids
arving og Israels rettmessige hersker. Mange har palmegre-
ner i hendene. Andre brer ut klesplagg og grener av trærne
på veien for å jevne den ut for ham. (Matteus 21: 7, 8; Jo-
hannes 12: 12, 13) Mange er sikkert spent på hvordan han
vil gjøre sin entré.

2 Noen venter kanskje at hans inntog vil foregå med pomp
og prakt. De har hørt om betydningsfulle personer som har
holdt inntog på den måten tidligere. Da Davids sønn Absa-
lom utropte seg selv til konge, lot han 50 mann løpe foran
vognen hans. (2. Samuelsbok 15: 1, 10) Den romerske hers-
keren Julius Cæsar ville ha enda større blestomkring sinper-
son. En gang ledet han et seierstog opp til Kapitol i Roma
flankert av 40 elefanter utstyrt med lamper! Men nå venter
folket i Jerusalem på en mye større mann. Enten de fullt ut
forstår det eller ikke, er dette Messias, det største menneske
som noen gang har levd. Men noen kommer nok til å bli
overrasket når denne framtidige Kongen viser seg.

3 De ser ingen vogn, ingen løpere, ingen hester — og
slett ingen elefanter. Nei, Jesus kommer ridende på et
helt vanlig lastedyr, et esel.1 Det er ikke noe luksuriøst ved

1Et oppslagsverk som forteller om denne hendelsen, sier at eslene
«er uanselige dyr». «De er trege og sta, de er de fattiges vanlige arbeids-
dyr, og de er ikke spesielt pene.»

1—3. Hvordan gjør Jesus sitt inntog i Jerusalem, og hvorfor blir kan-
skje noen av dem som ser på, overrasket?

K A P I T T E L 3

«Jeg er . . .
ydmyk av hjerte»



denne rytteren og det dyret han rir på. Det ligger ingen
kostbar sal på dyrets rygg, bare noen plagg som Jesu nær-
meste etterfølgere har bredt ut. Hvorfor velger Jesus å gjøre
sitt inntog i Jerusalem på en slik beskjeden måte, når langt
mindre betydningsfulle menn har krevd mye større pomp
og prakt?

4 Jesus oppfyller en profeti: «Gled deg storlig . . . Rop
i triumf, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til deg.
Han er rettferdig, ja frelst — ydmyk og ridende på et esel.»
(Sakarja 9: 9) Denne profetien viste at Guds Salvede, Mes-
sias, en dag skulle stå fram for folket i Jerusalem som Guds
utnevnte Konge. Selve den måten han gjorde det på — blant
annet hans valg av ridedyr — skulle framheve en vakker
egenskap hos ham, nemlig ydmykhet. Han var ydmyk av
hjerte.

5 Jesu ydmykhet er en av hans mest tiltalende egenskaper.
Det er en egenskap som gjør dypt inntrykk på oss. Som vi så
i det forrige kapitlet, er Jesus «veien og sannheten og livet».
(Johannes 14: 6) Det er helt klart at ingen av de milliarder
av andre mennesker som har levd, har vært tilnærmelsesvis
så betydningsfulle som Guds Sønn. Likevel fantes det ikke
det aller minste spor av den stolthet og det hovmod som
man ofte finner hos ufullkomne mennesker, hos ham. Hvis
vi vil være Jesu etterfølgere, må vi kjempe mot tendensen til
å være stolte. (Jakob 4: 6) Husk at Jehova hater stolthet og
hovmod. Det er derfor viktig at vi lærer å etterligne Jesu yd-
mykhet.

4. Hva var forutsagt i Bibelen om hvordan den messianske kongen
skulle gjøre sitt inntog i Jerusalem?
5. Hvorfor gjør Jesu ydmykhet dypt inntrykk på oss, og hvorfor er det
viktig at vi lærer å etterligne den?

«Se, din konge
kommer til deg»
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Jesu ydmykhet
i hans førmenneskelige tilværelse

6
˚

A være ydmyk vil si å være fri for hovmod og stolthet.
Det er en egenskap som begynner i hjertet og kommer til
uttrykk i det en sier og gjør, og i hvordan en behandler
andre. Hvordan visste Jehova at Messias ville være ydmyk?
Han visste at hans Sønn gjenspeilte hans eget fullkomne
eksempel. (Johannes 10: 15) Han hadde også sett sin Sønns
ydmykhet komme til uttrykk i handling. Hvordan?

7 I Judas’ brev fortelles det om en interessant hendelse:
«Da erkeengelen Mikael hadde en uoverensstemmelse
med Djevelen og diskuterte med ham om Moses’ legeme,
våget han ikke å komme med en spottende dom mot ham,
men sa: ’Måtte Jehova refse deg.’» (Judas 9) Mikael er et
navn som brukes om Jesus før og etter hans liv på jorden.
Det brukes om ham i hans rolle som erkeengel, den enge-
len som leder Jehovas himmelske hær av engler.1 (1. Tes-
saloniker 4: 16) Legg merke til hvordan Mikael opptrådte
ved denne konfrontasjonen med Satan.

8 Judas’ beretning sier ikke noe om hvorfor Satan ville ha
Moses’ legeme, men vi kan være sikker på at han hadde
noe ondt i sinne. Det kan være at han ville bruke denne
trofaste mannens jordiske levninger i forbindelse med
falsk tilbedelse. Samtidig som Mikael motsatte seg Satans
onde plan, viste han en bemerkelsesverdig selvbeher-
skelse. Satan hadde så avgjort fortjent å bli refset. Men på
det tidspunkt da Mikael hadde denne uoverensstemmel-

1Beviser for at Mikael er Jesus, blir lagt fram på sidene 218 og 219 i
boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner.

6. Hva er ydmykhet, og hvordan visste Jehova at Messias ville være
ydmyk?
7—9. a) Hvordan viste Mikael ydmykhet da han hadde en uoverens-
stemmelse med Satan? b) Hvordan kan de kristne etterligne Mikael
når det gjelder å vise ydmykhet?
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sen med Satan, var han ennå ikke blitt «overgitt all dom»,
så han følte at en slik dom skulle komme fra Jehova Gud.
(Johannes 5: 22) Som erkeengel hadde Mikael utstrakt
myndighet, men han bøyde seg ydmykt for Jehova fram-
for å tilta seg ytterligere myndighet. I tillegg til å være yd-
myk var han beskjeden, klar over sine egne begrensninger.

9 Det var en grunn til at Judas ble inspirert til å skrive om
denne hendelsen. Noen av de kristne på hans tid var dess-
verre ikke ydmyke. De var hovmodige og ’spottet alt det de
i virkeligheten ikke kjente’. (Judas 10) Hvor lett har ikke vi
ufullkomne mennesker for å gi etter for stolthet! Hvordan
reagerer vi når det er noe i den kristne menighet som vi
ikke forstår — kanskje noe som har å gjøre med en avgjø-
relse som eldsterådet har truffet? Ville det ikke være man-
gel på ydmykhet hvis vi uttalte oss negativt og kritisk om
en avgjørelse når vi ikke kan kjenne alle de faktorene som
ligger til grunn for den? La oss i stedet etterligne Mikael,
eller Jesus, og la være å dømme i saker hvor Gud ikke har
gitt oss noen myndighet.

10 Guds Sønn viste også ydmykhet da han sa seg villig til
å bli sendt til jorden. Tenk på alt det han måtte gi avkall på.
Han var erkeengelen. Han var også «Ordet», Jehovas egen
Talsmann. (Johannes 1: 1—3) Han hadde sin bolig i him-
melen, i Jehovas «hellighets og skjønnhets opphøyde bo-
lig». (Jesaja 63: 15) Likevel «uttømte [han] seg selv og tok
en slaves skikkelse og kom til å være i menneskers likhet».
(Filipperne 2: 7) Tenk også på hva hans oppdrag her på
jorden innebar! Hans liv ble overført til en jødisk jomfrus
morsliv, hvor det i ni måneder skulle utvikle seg til et lite
menneskebarn. Han ble født som et hjelpeløst spedbarn i
en fattig tømmermanns familie og vokste opp fra å være
en liten gutt til å bli tenåring og en ung mann. Gjennom

10, 11. a) Hva kan sies om den villighet Guds Sønn viste ved å komme
til jorden? b) Hvordan kan vi etterligne Jesu ydmykhet?
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hele sin oppvekst underordnet han seg under sine ufull-
komne jordiske foreldre, trass i at han selv var fullkom-
men. (Lukas 2: 40, 51, 52) For en enestående ydmykhet!

11 Kan vi etterligne Jesu ydmykhet ved villig å påta oss tje-
nesteoppdrag som kanskje virker ubetydelige eller mindre
tiltalende? Den oppgave å forkynne det gode budskap om
Guds rike kan for eksempel virke mindre tiltalende når
folk er likegyldige, spottende eller fiendtlige. (Matteus 28:
19, 20) Men hvis vi holder ut i dette arbeidet, kan vi være
med på å redde liv. Og vi lærer i hvert fall en hel del om
ydmykhet og følger på den måten i vår Mesters, Jesu Kristi,
fotspor.

Jesu ydmykhet som menneske
12 Jesu jordiske tjeneste var kjennetegnet av ydmykhet fra

begynnelse til slutt. Han viste ydmykhet ved å la sin Far få
all pris og ære. Av og til var det noen som lovpriste Jesus
for hans vise ord, for hans store mirakler og for hans god-
het. Men han tok aldri æren selv; han gav alltid Jehova
æren. — Markus 10: 17, 18; Johannes 7: 15, 16.

13 Jesus viste ydmykhet ved den måten han behandlet
andre på. Ja, han gjorde det helt klart at han var kommet
til jorden, ikke for å bli tjent, men for å tjene andre. (Mat-
teus 20: 28) Han viste ydmykhet ved å være mild og rime-
lig overfor andre. Når disiplene sviktet ham, snakket han
ikke hardt til dem; han forsøkte å nå deres hjerte. (Matteus
26: 39—41) En gang da folkemengden forstyrret ham når
han ville ha ro og hvile og være litt for seg selv, sendte han
dem ikke bort; han fortsatte å gi av seg selv og «begynte å
lære dem mange ting». (Markus 6: 30—34) Da en kvinne
som ikke var israelitt, bønnfalt ham om og om igjen om

12—14. a) Hvordan viste Jesus ydmykhet når folk lovpriste ham?
b) På hvilke måter viste Jesus ydmykhet overfor andre? c) Hva er det
som viser at Jesu ydmykhet ikke var noe påtatt eller bare et utslag av
gode manerer?
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å helbrede datteren hennes, gav han først inntrykk av at
han ikke var innstilt på å gjøre det. Men han avviste henne
ikke bryskt. Og som vi skal drøfte i kapittel 14, gav han et-
ter på grunn av hennes store tro. — Matteus 15: 22—28.

14 Jesus levde på utallige måter opp til det han sa om seg
selv: «Jeg er mild av sinn og ydmyk av hjerte.» (Matteus 11:
29) Hans ydmykhet var ikke overfladisk, noe påtatt eller
bare et utslag av gode manerer. Den kom fra hjertet, fra
hans innerste. Det er ikke rart at han la så stor vekt på å
lære disiplene ydmykhet!

Jesus lærte sine etterfølgere å være ydmyke
15 Jesu apostler var trege når det gjaldt å lære ydmyk-

het. Om og om igjen måtte Jesus prøve å lære dem hvor
viktig ydmykhet er. En gang prøvde for eksempel Jakob
og Johannes, gjennom sin mor, å få Jesus til å love å gi
dem fremtredende plasser i Guds rike. Jesus svarte beskje-
dent: «Det å sette seg ved min høyre hånd og ved min
venstre står det ikke til meg å gi, men det hører dem til
som det er beredt for av min Far.» De ti andre apostlene
ble «harme» på Jakob og Johannes. (Matteus 20: 20—24)
Hvordan håndterte Jesus dette problemet?

16 Han talte alle sammen til rette på en vennlig måte. Han
sa: «Dere vet at nasjonenes herskere rår som herrer over
dem, og stormennene utøver myndighet over dem. Slik er
det ikke blant dere; men enhver som vil bli stor blant dere,
skal være deres tjener, og enhver som vil være først blant
dere, skal være deres slave.» (Matteus 20: 25—27) Apost-
lene hadde sikkert sett hvor stolte, ærgjerrige og egoistiske
«nasjonenes herskere» kunne være. Jesus viste at hans et-
terfølgere måtte være annerledes enn slike maktsyke tyran-
ner. De måtte være ydmyke. Fikk apostlene tak i poenget?

15, 16. Hvilken forskjell viste Jesus at det skulle være mellom verds-
lige herskere og hans etterfølgere?
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17 Det var ikke lett for dem. Dette var verken første el-
ler siste gang Jesus forsøkte å lære dem det. En gang tid-
ligere, da de hadde trettet om hvem av dem som var den
største, hadde han stilt et lite barn midt iblant dem og sagt
at de måtte være mer lik barn, som er mindre tilbøyelige
til å være stolte, ærgjerrige og opptatt av sosial rang enn
voksne ofte er. (Matteus 18: 1—4) Likevel så han at apost-
lene, så sent som kvelden før hans død, fortsatt hadde
problemer med stolthet. Han gav dem da en minneverdig
leksjon. Han bandt om seg et håndkle og utførte den mest
ubetydelige av alle oppgaver, en som tjenerne på den tiden
pleide å ta seg av når det kom gjester. Han vasket apostle-
nes føtter, også føttene til Judas, som snart skulle forråde
ham! — Johannes 13: 1—11.

18 Jesus hjalp dem til å forstå poenget med det han hadde
gjort, da han sa: «Jeg har gitt dere et forbilde.» (Johannes
13: 15) Hadde han endelig nådd deres hjerte? Det så ikke
slik ut. Senere den samme kvelden diskuterte de enda en
gang hvem av dem som var den største! (Lukas 22: 24—27)
Likevel fortsatte Jesus å være tålmodig og underviste dem
på en ydmyk måte. Deretter gav han dem den mest kraft-
fulle leksjon av alle: «[Han ydmyket] seg og ble lydig helt
til døden, ja døden på en torturpæl.» (Filipperne 2: 8)
Jesus underkastet seg villig en ydmykende død, urettferdig
dømt som en forbryter og en gudsbespotter. Han viste der-
ved at han var helt unik, for blant alle Jehovas skapninger
var det hos ham ydmykheten kom til uttrykk i aller høy-
este grad, ja på en fullkommen måte.

19 Kanskje var det dette — den siste leksjonen i ydmyk-
het som Jesus gav som menneske — som innprentet poen-
get i de trofaste apostlenes hjerte. Bibelen forteller at disse

17—19. a) På hvilken minneverdig måte gav Jesus apostlene en lek-
sjon i ydmykhet kvelden før han døde? b) Hva var den mest kraft-
fulle leksjon i ydmykhet Jesus gav apostlene mens han var på jorden?
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mennene ydmykt tjente i mange år, ja tiår, etter dette. Hva
med oss?

Vil du følge Jesu eksempel?
20 Paulus formaner hver og en av oss: «Bevar denne sinns-

innstilling i dere som også var i Kristus Jesus.» (Filipperne
2: 5) I likhet med Jesus må vi være ydmyke av hjerte. Hvor-
dan kan vi vite om vi er det? Paulus minner oss om at
vi ikke må gjøre noe «av stridslyst eller av selvopptatthet,
men med et ydmykt sinn [anse] de andre for å være høy-
ere enn [oss] selv». (Filipperne 2: 3) Spørsmålet dreier seg
altså om hvordan vi betrakter andre i forhold til oss selv.
Vi må betrakte andre som «høyere», som viktigere, enn oss
selv. Vil du følge dette rådet?

21 Mange år etter Jesu død tenkte apostelen Peter fremde-
les på hvor viktig det er å være ydmyk. Han lærte kristne
tilsynsmenn å utføre sine oppgaver på en ydmyk måte og
aldri opptre som herrer over Jehovas hjord. (1. Peter 5:
2, 3) Det at en har fått et visst ansvar, gir en ingen rett til
å være stolt. Det gir en tvert imot enda større grunn til å
være ydmyk. (Lukas 12: 48) Dette er naturligvis en viktig
egenskap for alle de kristne, ikke bare for tilsynsmennene.

22 Peter glemte sikkert aldri den kvelden da Jesus vasket
føttene hans trass i hans protester. (Johannes 13: 6—10)
Han skrev til de kristne: «Dere skal alle binde opp om dere
med ydmykhet overfor hverandre.» (1. Peter 5: 5) Uttryk-
ket «binde opp om» får oss til å tenke på en tjener som tar
på seg et forkle for å utføre sitt arbeid i huset. Det min-
ner oss også om den gangen da Jesus bandt et håndkle
opp om seg før han la seg ned på kne for å vaske apostle-
nes føtter. Finnes det da et gudgitt oppdrag som det skulle
være under vår verdighet å påta oss hvis vi følger Jesus?

20. Hvordan kan vi vite om vi er ydmyke av hjerte?
21, 22. a) Hvorfor må kristne tilsynsmenn være ydmyke? b) Hvordan
kan vi vise at vi har bundet opp om oss med ydmykhet?
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Vårt hjertes ydmykhet bør være åpenbar for alle, som om
vi hadde bundet opp om oss med den.

23 Hovmod er som gift. Virkningene kan være ødeleg-
gende. Det er en egenskap som kan gjøre det mest bega-
vede menneske ubrukelig i Jehovas øyne. Ydmykhet kan
på den annen side gjøre selv den ringeste til et nyttig red-
skap for Jehova. Hvis vi hver dag bestreber oss på å fram-
elske denne dyrebare egenskapen ved å vandre ydmykt i
Jesu fotspor, vil vi oppnå stor lønn. Peter skrev: «Ydmyk
dere derfor under Guds mektige hånd, for at han kan opp-
høye dere når den rette tid er inne.» (1. Peter 5: 6) Jehova
opphøyde virkelig Jesus fordi han ydmyket seg så fullsten-
dig. Vår Gud vil på lignende måte glede seg over å kunne
belønne oss for vår ydmykhet.

24 Det er dessverre noen som mener at ydmykhet er et
tegn på svakhet. Jesu eksempel hjelper oss til å se hvor feil-
aktig en slik oppfatning er, for han, det mest ydmyke av
alle mennesker, var også det modigste. Det neste kapitlet
handler om det.

23, 24. a) Hvorfor må vi bekjempe enhver tendens til hovmod?
b) Hvilken feilaktig oppfatning av ydmykhet blir behandlet i det
neste kapitlet?

Hvordan kan vi følge Jesus?
˘ Hvordan kan Jesu eksempel hjelpe oss hvis vi blir fristet til
å skryte av det vi har utrettet? — Matteus 12: 15—19; Markus 7:
35—37.
˘ Hvordan kan vi følge Jesu eksempel ved å utføre et arbeid
som kan virke ubetydelig eller mindre tiltalende, til gagn for
våre brødre og søstre? — Johannes 21: 1—13.
˘ Hvordan kan vi ha nytte av å følge Jesu eksempel hvis vi blir
fristet til å søke en fremtredende stilling og trakte etter suksess
i denne verden? — Johannes 6: 14, 15.
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EN PØBELFLOKK kommer for å arrestere Jesus. De er be-
væpnet med sverd og klubber og har soldater med seg.
Det er som om deres onde forsett driver dem gjennom de
mørke gatene i Jerusalem, tvers over Kedron-dalen og opp
på Oljeberget. Det er fullmåne; likevel har de med seg fakler
og lamper. Trenger de lys fordi det er overskyet? Eller regner
de med at han de er ute etter, kanskje skjuler seg på et sted
som ligger i skyggen?

´
En ting er sikkert: Hvis noen tror at

Jesus vil krype sammen av frykt, kjenner de ham ikke sær-
lig godt.

2 Jesus er oppmerksom på den faren som truer. Likevel står
han rolig og venter. Pøbelflokken nærmer seg, anført av Ju-
das, som en gang var en betrodd venn av Jesus. Judas er
frekk og later som ingenting; han hilser sin tidligere Herre
og Mester med en hyklersk hilsen og forråder ham med et
kyss. Men Jesus bevarer fatningen. Han går fram til pøbel-
flokken. «Hvem leter dere etter?» spør han. «Jesus, nasare-
eren,» svarer de.

3 De fleste ville vel bli skrekkslagne hvis de plutselig stod
overfor en slik bevæpnet folkemengde. Det er kanskje det
pøbelen regner med at Jesus skal bli. Men Jesus verken kry-
per sammen, flykter eller tyr til løgn. Han sier ganske en-
kelt: «Det er meg.» Han opptrer så rolig, så modig, at men-
nene blir forundret. De tar noen vaklende skritt bakover og
faller til jorden! — Johannes 18: 1—6; Matteus 26: 45—50;
Markus 14: 41—46.

4 Hvordan kunne Jesus opptre med en slik sinnsro og

1—3. Hvilken farlig situasjon kommer Jesus opp i, og hvordan reage-
rer han?
4—6. a) Hva blir Guds Sønn sammenlignet med, og hvorfor? b) Nevn
tre måter som Jesus viste mot på.

K A P I T T E L 4
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selvbeherskelse i en slik ekstremt farlig situasjon? Forkla-
ringen er, for å si det med ett ord: mot. Det er få egen-
skaper som blir så beundret hos en leder, og som det også
er så nødvendig for en leder å ha. Ikke noe menneske har
noen gang kunnet måle seg med Jesus hva dette angår,
langt mindre overgå ham. I det forrige kapitlet leste vi om
hvor ydmyk og saktmodig Jesus var. Han ble med rette kalt
’Lammet’. (Johannes 1: 29) Men på grunn av hans mot blir
også en helt annen beskrivelse brukt om ham. Bibelen sier
om Guds Sønn: «Se, Løven av Juda stamme.» —

˚
Apenbarin-

gen 5: 5.
5 Løven blir ofte satt i forbindelse med mot. Har du noen

gang stått ansikt til ansikt med en voksen hannløve? I så
fall skjedde det sannsynligvis i en zoologisk hage, hvor dy-
ret befant seg i en innhegning. Likevel kan et slikt møte
være en skremmende opplevelse. Når du ser inn i ansik-
tet på dette store og sterke dyret og det holder blikket ditt
og stirrer tilbake, kan du ikke forestille deg at noe som helst
kunne få en løve til å flykte av frykt. Bibelen sier om løven:
«Løven, som er det veldigste blant dyrene, og som ikke viker
tilbake for noen.» (Ordspråkene 30: 30) Jesu mot kan med
rette sammenlignes med en løves mot.

6 La oss se på hvordan Jesus på tre måter var modig som en
løve: når han forsvarte sannheten, når han talte rettferdig-
hetens sak, og når han møtte motstand. Vi skal også se at vi
alle — enten vi av natur er modige eller ikke — kan etterligne
Jesus med hensyn til dette.

Han forsvarte modig sannheten
7 I en verden som blir styrt av Satan, «løgnens far», krever

det ofte mot å forsvare sannheten. (Johannes 8: 44; 14: 30)

7—9. a) Hva skjedde da Jesus var tolv år, og hva kunne virke skrem-
mende ved en slik situasjon? b) Hvordan viste Jesus mot da han snak-
ket med lærerne i templet?
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Jesus ventet ikke til han ble voksen, med å ta standpunkt for
sannheten. En gang da han var tolv år, kom han bort fra for-
eldrene sine etter påskehøytiden i Jerusalem. I tre dager lette
Maria og Josef engstelig etter ham. Til slutt fant de ham i
templet. Og hva gjorde han der? «Han satt midt iblant læ-
rerne og hørte på dem og stilte dem spørsmål.» (Lukas 2:
41—50) La oss prøve å se situasjonen for oss.

8 Historikere forteller at noen av de fremste religiøse le-
derne pleide å være igjen i templet etter høytidene og un-
dervise et sted i forgården. Folk satt ved føttene deres for
å høre på dem og stille spørsmål. Disse lærerne var lærde
menn. De kjente Moseloven godt og også de uendelig kom-
pliserte, menneskelagde lovene og tradisjonene som det var
blitt stadig flere av i årenes løp. Hvordan ville du ha følt deg
hvis du hadde sittet der midt iblant dem? Litt skremt? Det
hadde bare vært naturlig. Og sett at du i tillegg hadde vært
bare tolv år. Mange unge er litt tilbakeholdne. (Jeremia 1: 6)
Noen gjør alt de kan, for ikke å tiltrekke seg lærernes opp-
merksomhet på skolen. De er redd for å bli hørt, redd for å
stikke seg ut, redd for å bli gjort narr av.

9 Men her satt altså Jesus midt iblant disse lærde mennene,
og han stilte dem uredd spørsmål om dype ting. Og ikke
nok med det. Beretningen sier: «Alle som hørte på ham, var
hele tiden forbløffet over hans forstand og hans svar.» (Lu-
kas 2: 47) Bibelen forteller ikke hva han sa, men vi kan være
sikker på at han ikke bare tankeløst gjentok de usannhetene
som disse religiøse lærerne var kjent for å dosere. (1. Pe-
ter 2: 22) Nei, han forsvarte Guds Ords sannhet, og de som
hørte ham, undret seg sikkert over at en tolv år gammel gutt
kunne uttrykke seg med en slik innsikt og et slikt mot.

10 Det er mange unge kristne i vår tid som følger i Jesu fot-
spor. De er naturligvis ikke fullkomne, slik Jesus var. Men i

10. Hvordan etterligner unge kristne i vår tid Jesu mot?
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likhet med ham venter de ikke til de er blitt voksne, med
å forsvare sannheten. På skolen og ellers stiller de taktfullt
spørsmål, hører på det som blir sagt, og gjør på en respekt-
full måte andre kjent med sannheten. (1. Peter 3: 15) De har
hjulpet klassekamerater, lærere og mennesker der de bor, til
å bli Jesu etterfølgere. Deres mot må behage Jehova! Hans
Ord sammenligner slike ungdommer med duggdråper — de
er forfriskende, tiltalende og mange. — Salme 110: 3.

11 Som voksen viste Jesus gang på gang at han var en mo-
dig forsvarer av sannheten. Ja, hans jordiske tjeneste be-
gynte med en konfrontasjon som mange ville kalle svært
skremmende. Som et menneske av kjøtt og blod, og altså
ikke som en mektig erkeengel, stod han overfor Satan, den
mektigste og farligste av alle Jehovas fiender. Jesus avviste
Satan og imøtegikk hans feilaktige anvendelse av de inspi-
rerte skrifter. Til slutt sa Jesus rett ut: «Gå bort, Satan!»
— Matteus 4: 2—11.

12 Da Jesus på denne måten modig forsvarte sin Fars Ord
mot forsøk på å forvrenge det eller misbruke det, gjorde han
det klart hvordan han kom til å utføre sin tjeneste. Religiøs
uærlighet var utbredt, den gang som nå. Jesus sa til de reli-
giøse lederne på hans tid: «Dere gjør således Guds ord ugyl-
dig ved deres tradisjon, som dere har gitt videre.» (Markus 7:
13) Disse mennene ble æret og sett opp til av folk i sin al-
minnelighet, men Jesus fordømte dem fryktløst som blinde
veiledere og hyklere.1 (Matteus 23: 13, 16) Hvordan kan vi
følge Jesu modige eksempel hva dette angår?

13 Vi må naturligvis ikke glemme at vi verken har Jesu evne
1Historikere har bemerket at folk hadde omtrent like stor ærbødig-

het for rabbinernes graver som for gravene til profetene og patriar-
kene.

11, 12. Hvordan forsvarte Jesus modig sannheten som voksen?
13. Hva må vi huske når vi prøver å etterligne Jesus, og hvilket privi-
legium har vi?

’KOM OG BLI MIN ETTERFØLGER’38



til å lese hva som bor i folks
hjerte, eller hans myndighet
til å dømme. Men vi kan et-
terligne ham ved modig og
uforferdet å forsvare sannhe-
ten. Når vi for eksempel av-
slører religiøse usannheter
— løgner som ofte blir fram-
holdt om Gud, hans hensik-
ter og hans Ord — sprer vi lys
i en verden som er blitt for-
mørket av Satans propa-
ganda. (Matteus 5: 14;

˚
Apen-

baringen 12: 9, 10) Vi er med
på å utfri andre av trelldom-
men under falsk lære, som
har fylt deres hjerte med sy-
kelig frykt og forgiftet deres

forhold til Gud. For et privilegium det er å se Jesu løfte bli
oppfylt: «Sannheten skal frigjøre dere»! — Johannes 8: 32.

Han talte modig rettferdighetens sak
14 Det var forutsagt i en av Bibelens profetier at Messias

skulle gjøre klart for nasjonene «hva rett er». (Matteus 12:
18; Jesaja 42: 1) Jesus begynte å gjøre det da han var her på
jorden. Han opptrådte alltid rettferdig og gjorde ikke for-
skjell på folk, noe som krevde stort mot. Han tok for eks-
empel avstand fra de ubibelske fordommene og det religi-
øse hykleriet som var så utbredt i samfunnet omkring ham.

15 Disiplene ble overrasket da Jesus snakket med en sa-
maritansk kvinne ved brønnen i Sykar. Hvorfor? De fleste

14, 15. a) Nevn et eksempel på at Messias gjorde klart «hva rett er».
b) Hvilke fordommer ignorerte Jesus da han snakket med en sama-
ritansk kvinne?

Mange kristne
ungdommer forteller

modig andre om sin tro
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jødene på den tiden avskydde samaritanene. Denne forak-
ten gikk langt tilbake i tiden. (Esra 4: 4) Noen av rabbinerne
så dessuten ned på kvinner. Deres regler og forskrifter, som
senere ble nedskrevet, frarådet menn å snakke med kvin-
ner. De antydet til og med at kvinner ikke var verdige til å
bli undervist i Guds lov. Samaritanske kvinner i særdeleshet
ble betraktet som urene. Jesus ignorerte slike fordommer og
underviste den samaritanske kvinnen (som levde et umo-
ralsk liv) i full offentlighet. Han fortalte henne til og med at
han var Messias. — Johannes 4: 5—27.

16 Hender det at du kommer i kontakt med noen som
har sterke fordommer? Kanskje de forteller vitser som viser
deres forakt for noen som tilhører en annen etnisk gruppe
eller nasjon, snakker nedsettende om personer av det annet
kjønn eller ser ned på dem som har en annen økonomisk
eller sosial status enn de selv har. De som følger Kristus, de-
ler ikke slike negative synspunkter, og de går inn for å ut-
viske ethvert spor av fordommer hos seg selv. (Apostlenes
gjerninger 10: 34) Hver enkelt av oss må bygge opp mot til
å opptre rettferdig på dette området.

17 Det var også mot som fikk Jesus til å kjempe for at Guds
folk skulle bevare sin renhet, og for at den ordning som
var truffet for at det skulle utøves ren tilbedelse, skulle bli
bevart. På et tidlig tidspunkt i sin tjeneste kom han en dag
inn på tempelområdet i Jerusalem og ble forferdet over å se
at kjøpmenn og pengevekslere drev forretning der. Han ble
fylt med rettferdig harme og drev ut disse griske mennene
og dyrene deres. (Johannes 2: 13—17) Han gjorde noe lig-
nende en gang senere, da hans tjeneste nærmet seg slutten.
(Markus 11: 15—18) Han skaffet seg uten tvil noen mektige
fiender på denne måten, men han betenkte seg ikke på å gå

16. Hvorfor trenger de kristne mot til å skille seg ut når det gjelder
fordommer?
17. Hva gjorde Jesus i templet, og hvorfor?
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til handling. Hvorfor ikke? Helt fra han var barn, hadde han
kalt templet sin Fars hus — og det var det for ham. (Lukas 2:
49) Det at den rene tilbedelse som ble utøvd der, ble besmit-
tet, var en urett som han aldri kunne tolerere. Hans iver og
nidkjærhet gav ham mot til å gjøre det som var nødvendig.

18 I vår tid er det like viktig for Kristi etterfølgere at Guds
folk bevarer sin renhet, og at den ordning som er truffet for
at det skal utøves ren tilbedelse, ikke blir besmittet. Hvis de
ser at en av deres trosfeller begår en alvorlig overtredelse,
kan de ikke bare ignorere det. De sier modig fra. (1. Korin-
ter 1: 11) De sørger for at menighetens eldste blir informert.
De eldste kan hjelpe dem som er åndelig syke, og de kan
også ta skritt for å bevare renheten i Jehovas hjord. — Jakob
5: 14, 15.

19 Skal vi så trekke den slutning at Jesus bekjempet sosial
urettferdighet i sin alminnelighet? Han var jo omgitt av
urettferdighet på alle kanter. Hans hjemland var okkupert
av en fremmed makt. Romerne undertrykte jødene ved sitt
militære nærvær, påla dem tunge skatter og grep til og med
inn i deres religiøse skikker. Det var ikke overraskende at
mange ville at Jesus skulle engasjere seg i datidens politikk.
(Johannes 6: 14, 15) Enda en gang måtte han vise stort mot.

20 Jesus forklarte at hans rike ikke var en del av denne
verden. Ved sitt eksempel lærte han sine etterfølgere å
holde seg unna datidens politiske stridigheter og i ste-
det konsentrere seg om å forkynne det gode budskap om
Guds rike. (Johannes 17: 16; 18: 36) Ved slutten av sin jord-
iske tjeneste gav han en kraftfull leksjon i nøytralitet. Da

18. Hvordan kan de kristne i vår tid vise mot i forbindelse med me-
nighetens renhet?
19, 20. a) Hvilke former for urettferdighet var utbredt på Jesu tid, og
hvilket press ble Jesus utsatt for? b) Hvorfor nekter Jesu etterfølgere
å delta i politikk og i voldshandlinger, og hva er én måte de har fått
lønn for det på?
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folkemengden kom for å arrestere ham, handlet Peter raskt.
Han svingte impulsivt sverdet og skadet en mann. Det er
lett å føle med Peter. Hvis det noen gang kan ha virket
som om det var berettiget å ty til vold, må det ha vært den
kvelden, da Guds uskyldige Sønn ble angrepet. Men Jesus
fastsatte da det som skulle være normen for hans etterføl-
gere på jorden helt fram til i dag, og sa: «Stikk ditt sverd
på plass igjen, for alle som griper til sverd, skal omkomme
ved sverd.» (Matteus 26: 51—54) For Jesu etterfølgere, den
gang som nå, ville det virkelig kreve mot å innta en slik
fredelig holdning. Fordi Guds folk i vår tid har bevart sin
kristne nøytralitet, har de holdt sin sti ren når det gjelder
kriger, folkemord, opptøyer og lignende voldshandlinger.
Det gode omdømmet de derved har fått, er én måte de har
fått lønn for sitt mot på.

Mot under motstand
21 Jehovas Sønn visste på forhånd at han kom til å møte

hard motstand på jorden. (Jesaja 50: 4—7) En rekke gan-
ger stod han ansikt til ansikt med døden, noe som kulmi-
nerte med den hendelsen som er beskrevet i begynnelsen
av dette kapitlet. Hvordan klarte Jesus å holde motet oppe i
slike farlige situasjoner? Legg merke til hva Jesus gjorde før
folkemengden kom for å arrestere ham. Han bad inderlig
til Jehova. Og hva gjorde Jehova? Bibelen forteller at Jesus
«ble hørt med velvilje». (Hebreerne 5: 7) Jehova sendte en
engel fra himmelen for å styrke sin modige Sønn. — Lukas
22: 42, 43.

22 Like etter at Jesus var blitt styrket, sa han til apostlene:
«Stå opp, la oss gå.» (Matteus 26: 46) Tenk på hvor stort mot
disse ordene uttrykte. «La oss gå,» sa han, vel vitende at han

21, 22. a) Hva slags hjelp fikk Jesus før han ble stilt overfor sitt livs
hardeste prøve? b) Hvordan holdt Jesus motet oppe like til enden?

«Jeg er han»
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kom til å be folkemengden om å spare vennene hans, at di-
siplene kom til å forlate ham og flykte, og at han helt alene
ville måtte møte den hardeste prøven i sitt liv. Alene ble han
utsatt for en ulovlig og urettferdig rettergang, hån og spott
og tortur for til slutt å lide en smertefull død. Gjennom alt
dette holdt han motet oppe.

23 Var Jesus dumdristig? Nei. Dumdristighet har lite med
ekte mot å gjøre. Jesus lærte i virkeligheten sine etterføl-
gere å være forsiktige, å trekke seg unna farlige situasjo-
ner for å kunne fortsette å gjøre Guds vilje. (Matteus 4: 12;

23. Forklar hvorfor vi ikke kan si at Jesus var dumdristig ved den må-
ten han møtte en farlig situasjon og trusselen om døden på.

Jehovas vitner har vist stort mot
under forfølgelse
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10: 16) Men i dette tilfellet visste Jesus at det ikke var mulig
å trekke seg unna. Han visste hva Guds vilje innebar. Jesus
var fast bestemt på å bevare sin ulastelighet, så det eneste
han kunne gjøre, var å gå rett framover og modig møte prø-
ven.

24 Jesu etterfølgere har gått modig i sin Mesters fotspor i
mange situasjoner. Mange er blitt utsatt for latterliggjøring,
forfølgelse, arrestasjoner, fengsling og tortur og har til og
med stått ansikt til ansikt med døden. Hvor har ufullkomne
mennesker fått et slikt mot fra? Det er ikke bare noe de rett
og slett har inni seg. Jesus fikk hjelp ovenfra, og det får også
hans etterfølgere. (Filipperne 4: 13) Vær derfor aldri redd for
hva framtiden kan bringe. Vær fast bestemt på å bevare din
ulastelighet, så vil Jehova gi deg det mot du trenger. Fort-
sett å hente styrke i vår Leders, Jesu, eksempel. Han sa: «Fatt
mot! Jeg har seiret over verden.» — Johannes 16: 33.

24. Hvorfor kan vi være forvisset om at vi kan klare å stå fast under
enhver prøve som måtte komme?

Hvordan kan vi følge Jesus?
˘ Hvordan kan Jesu eksempel hjelpe oss til å tale med stort
mot, selv om folk ikke liker å høre de sannhetene vi forkyn-
ner? — Johannes 8: 31—59.
˘ Hvorfor må vi aldri la sykelig frykt for Satan eller demonene
hindre oss i å hjelpe andre? — Matteus 8: 28—34; Markus 1:
23—28.
˘ Hvorfor må vi være villig til å risikere å bli forfulgt for å
kunne vise medfølelse med de undertrykte? — Johannes 9: 1,
6, 7, 22—41.
˘ Hvordan hjalp Jesu framtidshåp ham til å møte prøvelser, og
hvordan kan det håpet vi har, gi oss mot? — Johannes 16: 28;
17: 5; Hebreerne 12: 2.
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DET er en vårdag i år 31. Jesus Kristus befinner seg i nær-
heten av Kapernaum, en travel by ved Galilea-sjøens nord-
vestlige bredd. Han har tilbrakt hele natten alene i bønn
oppe i et fjell i dette området. Da det blir morgen, kaller
han disiplene til seg, og blant disse velger han ut tolv, som
han kaller apostler. I mellomtiden har mange mennesker
— noen langt bortefra — fulgt etter Jesus og er nå samlet på
et jevnt sted i fjellskråningen. De er ivrige etter å høre hva
han har å si, og håper at de kan bli helbredet for sine syk-
dommer. Jesus skuffer dem ikke. — Lukas 6: 12—19.

2 Han går bort til folket og helbreder alle som er syke. Til
slutt, da det ikke lenger er en eneste blant dem som pla-
ges av en alvorlig sykdom, setter han seg ned og begynner
å undervise.1 Det han sier denne vårdagen, må overraske
dem. De har aldri hørt noen undervise slik som han gjør.
Han siterer verken muntlige overleveringer eller velkjente
jødiske rabbinere for å gi det han sier, tyngde. I stedet si-
terer han gjentatte ganger De inspirerte hebraiske skrifter.
Budskapet er direkte, ordvalget enkelt og meningen tyde-
lig. Da han er ferdig, er tilhørerne slått av forundring. Det
burde de være. De har nettopp hørt på det viseste men-
neske som noen gang har levd! — Matteus 7: 28, 29.

3 Denne talen og mye annet av det Jesus sa og gjorde,
1Den talen Jesus holdt den dagen, er blitt kjent som Bergprekenen.

Slik den er gjengitt i Matteus 5: 3 til 7: 27, inneholder den 107 vers,
og det ville trolig ikke ta mer enn omkring 20 minutter å holde den.

1—3. Hva er rammen omkring den talen Jesus holder en vårdag i
år 31, og hvorfor er tilhørerne slått av forundring?

K A P I T T E L 5

’Alle visdommens skatter’

’Folkeskarene var slått av forundring
over hans måte å undervise på’46





er nedskrevet i Guds Ord. Vi gjør vel i å studere det som
den inspirerte beretningen sier om Jesus, for i ham er «alle
visdommens . . . skatter». (Kolosserne 2: 3) Hvor fikk han
denne visdommen fra — denne evnen til å anvende kunn-
skap og forståelse på en god måte? Hvordan la han visdom
for dagen, og hvordan kan vi etterligne ham?

’Hvor har denne mannen fått
denne visdom fra?’

4 På en av sine forkynnelsesreiser besøkte Jesus Nasaret,
den byen hvor han hadde vokst opp, og begynte å un-
dervise i synagogen der. Mange av dem som hørte ham,
begynte å undre seg og sa: ’Hvor har denne mannen fått
denne visdom fra?’ De kjente familien hans — foreldrene
og søsknene hans — og de visste at han kom fra enkle
kår. (Matteus 13: 54—56; Markus 6: 1—3) De visste sikkert
også at denne veltalende tømmermannen ikke hadde gått
på noen av rabbinernes prestisjetunge skoler. (Johannes 7:
15) Det var derfor naturlig at de stilte dette spørsmålet.

5 Jesu visdom var ikke et produkt av hans eget, full-
komne sinn. Senere i sin tjeneste, da han underviste of-
fentlig i templet, åpenbarte han at hans visdom kom fra
en mye mer opphøyd kilde. «Det jeg lærer, er ikke mitt,» sa
han, «men hører ham til som har sendt meg.» (Johannes
7: 16) Ja, Jesu visdom kom fra Faderen, som hadde sendt
ham. (Johannes 12: 49) Men hvordan fikk Jesus visdom
fra Jehova?

6 Jehovas hellige ånd var virksom i Jesu hjerte og sinn. Je-
saja hadde forutsagt dette om Jesus som den lovte Messias:
«Jehovas ånd skal komme over ham, visdoms og forstands
ånd, råds og veldes ånd, kunnskaps og Jehovas frykts ånd.»

4. Hvilket spørsmål stilte Jesu tilhørere i Nasaret, og hvorfor?
5. Hvor hadde Jesus fått sin visdom fra ifølge det han selv sa?
6, 7. På hvilke måter fikk Jesus visdom fra sin Far?
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(Jesaja 11: 2) Ettersom Jehovas ånd hvilte over Jesus og le-
det hans tanker og hans avgjørelser, er det lett å forstå at
det han sa og gjorde, gjenspeilte den høyeste visdom.

7 Jesus fikk visdom fra sin Far på en annen spesiell måte
også. Som vi så i kapittel 2, hadde han tilegnet seg sin
Fars syn på tingene i sin førmenneskelige tilværelse, som
strakte seg over utallige tidsaldere. Vi kan overhodet ikke
forestille oss dybden av den visdom som Sønnen tilegnet
seg ved sin Fars side da han tjente som hans «mester-
arbeider» mens alt annet, både levende og livløst, ble
skapt. Det er ikke uten grunn at Sønnen i hans førmennes-
kelige tilværelse blir beskrevet som den personifiserte vis-
dom. (Ordspråkene 8: 22—31; Kolosserne 1: 15, 16) I hele
den tiden Jesus tjente her på jorden, kunne han øse av
den visdom som han hadde tilegnet seg ved sin Fars side i
himmelen.1 (Johannes 8: 26, 28, 38) Vi bør derfor ikke bli
overrasket over det vide spekter av kunnskap og den dype
forståelse som gjenspeiler seg i Jesu ord, eller over den
sunne dømmekraft som kjennetegnet alt det han gjorde.

8 Som Jesu etterfølgere må vi også se hen til Jehova
for å få visdom. (Ordspråkene 2: 6) Det er naturligvis ikke
slik at Jehova gir oss visdom mirakuløst. Men han besva-
rer de oppriktige bønnene som vi ber om å få den visdom
vi trenger for å møte livets utfordringer. (Jakob 1: 5) Vi
må anstrenge oss hardt for å få denne visdommen. Vi må
fortsette å lete etter den «som etter skjulte skatter». (Ord-
språkene 2: 1—6) Ja, vi må fortsette å grave dypt i Guds
Ord, hvor hans visdom blir åpenbart, og å bringe vårt liv i
harmoni med det vi lærer. Hans Sønns eksempel vil i sær-

1Da «himlene ble åpnet» etter at Jesus var blitt døpt, kunne han ty-
deligvis huske alt det han hadde opplevd i sin førmenneskelige tilvæ-
relse. — Matteus 3: 13—17.

8. Hvordan kan vi som Jesu etterfølgere skaffe oss visdom?
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lig grad hjelpe oss til å skaffe oss visdom. La oss undersøke
flere områder hvor Jesus la visdom for dagen, og se hvor-
dan vi kan etterligne ham.

Visdomsord
9 Store folkemengder samlet seg omkring Jesus bare for

å høre ham tale. (Markus 6: 31—34; Lukas 5: 1—3) Og det
var ikke rart, for når han åpnet munnen, strømmet det ut
uovertrufne visdomsord. Hans lære vitnet om inngående
kunnskap fra Guds Ord og en enestående evne til å få fram
poengene. Hans lære appellerer til mennesker overalt og er
aktuell til alle tider. La oss se på noen eksempler på visdom
i det Jesus sa, han som var den forutsagte ’Underfulle Råd-
giver’. — Jesaja 9: 6.

10 Bergprekenen, som vi nevnte i begynnelsen av kapitlet,
er den lengste sammenhengende gjengivelsen vi har av
det Jesus lærte. Den blir ikke avbrutt av noen beskrivelse
av hendelsesforløpet eller av uttalelser av andre. I denne

prekenen kommer ikke Jesus bare
med råd om rett tale og oppførsel.
Han går mye mer i dybden. Vel vi-
tende at tanker og følelser fører til
ord og gjerninger, oppfordrer han

9. Hva var det som gjorde at Jesu lære
inneholdt så stor visdom?
10. Hvilke positive egenskaper oppford-
rer Jesus oss til å utvikle, og hvorfor?

Guds visdom
blir åpenbart

i Bibelen
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oss til å utvikle positive egenskaper i sinn og hjerte.
Han nevner for eksempel mildhet, hunger etter rettferdig-
het, barmhjertighet, fredsommelighet og nestekjærlighet.
(Matteus 5: 5—9, 43—48) Når vi framelsker slike egenska-
per i vårt hjerte, vil det føre til at vår tale blir oppbyggende,
og at vår oppførsel ikke bare gleder Jehova, men også bi-
drar til at vi får et godt forhold til våre medmennesker.
— Matteus 5: 16.

11 Når Jesus gir veiledning om syndig oppførsel, angriper
han problemet ved roten. Han sier ikke bare at vi må ta av-
stand fra voldelig atferd. Nei, han sier at vi ikke må la vrede
ligge og ulme i vårt hjerte. (Matteus 5: 21, 22; 1. Johannes
3: 15) Han forbyr ikke bare ekteskapsbrudd i seg selv. Han
advarer også mot de lidenskapelige følelsene som begyn-
ner i hjertet, og som fører til et slikt svik. Han sier at vi ikke
må la vårt øye vekke urette ønsker hos oss og stimulere et
urett begjær. (Matteus 5: 27—30) Jesus angriper årsakene,
ikke bare symptomene. Han angriper holdninger og øns-
ker som fører til syndige handlinger. — Salme 7: 14.

12 For en visdom som ligger i Jesu ord! Det er ikke rart
at «folkeskarene [var] slått av forundring over hans måte å
undervise på». (Matteus 7: 28) Vi som ønsker å følge ham,
betrakter hans kloke veiledning som et mønster for vår
livsførsel. Vi går inn for å framelske de positive egenska-
pene som han oppfordret oss til å legge for dagen — der-
iblant barmhjertighet, fredsommelighet og kjærlighet —
for vi vet at vi derved vil legge et godt grunnlag for en livs-
førsel som behager Jehova. Vi går inn for å fjerne slike ne-
gative følelser og ønsker i vårt hjerte som han advarte mot
— deriblant bitter vrede og umoralske lengsler — for vi vet

11. Hvordan angriper Jesus problemet ved roten når han gir veiled-
ning om syndig oppførsel?
12. Hvordan betrakter de som følger Jesus, hans veiledning, og hvor-
for?
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at det vil hjelpe oss til ikke å følge en syndig handlemåte.
— Jakob 1: 14, 15.

En levemåte styrt av visdom
13 Jesu visdom kom ikke bare til uttrykk i det han sa, men

også i det han gjorde. Hele hans levemåte — de avgjørel-
sene han traff, hans syn på seg selv og den måten han be-
handlet andre på — framhevet visdommens mange vakre
fasetter. La oss se på noen eksempler som viser at Jesus lot
seg lede av «praktisk visdom og tenkeevne». — Ordsprå-
kene 3: 21.

14 Visdom innebærer sunn dømmekraft. Jesus viste god
dømmekraft i sitt valg av løpebane. Kan du forestille deg
hva slags tilværelse han kunne ha skapt for seg selv — det
huset han kunne ha oppført, den bedriften han kunne ha
bygd opp, og den verdslige posisjon han kunne ha skaf-
fet seg? Jesus visste at et slikt liv «er tomhet og jag etter
vind». (Forkynneren 4: 4; 5: 10)

˚
A velge en slik kurs er

dårskap, det motsatte av visdom. Jesus valgte å leve et en-
kelt liv. Han var ikke interessert i å tjene penger eller i å
samle seg materielle eiendeler. (Matteus 8: 20) Han levde
etter det han lærte, og holdt sitt øye fokusert på én ting
— det å gjøre Guds vilje. (Matteus 6: 22) Jesu visdom kom
til uttrykk i at han viet sin tid og sine krefter til Rikets in-
teresser, noe som er mye viktigere og mye mer givende
enn å trakte etter materielle ting. (Matteus 6: 19—21) Han
foregikk derved med et eksempel som det er vel verdt
å følge.

15 De som følger Jesus i vår tid, ser visdommen i å holde
øyet klart, fokusert på én ting. De lar seg derfor ikke ned-

13, 14. Hva er det som viser at Jesus viste god dømmekraft i sitt valg
av løpebane?
15. Hvordan kan de som følger Jesus, vise at de holder øyet klart, og
hvorfor er det en vis kurs?
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tynge av unødig gjeld og trivielle gjøremål som ville legge
for stort beslag på deres oppmerksomhet og deres krefter.
(1. Timoteus 6: 9, 10) Mange har gått inn for å leve et enk-
lere liv, slik at de kan bruke mer tid i den kristne tjeneste
og kanskje til og med bli heltidsforkynnere. Det finnes in-
gen visere kurs å følge. Det å sette Rikets interesser på den
rette plass bringer den største lykke og tilfredshet. — Mat-
teus 6: 33.

16 Bibelen knytter visdom til beskjedenhet, som innebæ-
rer å være klar over sine egne begrensninger. (Ordspråkene
11: 2) Jesus var beskjeden og hadde et realistisk syn på hva
han kunne klare. Han visste at han ikke kom til å omvende
hvert eneste menneske som hørte budskapet hans. (Mat-
teus 10: 32—39) Han innså også at det var begrenset hvor
mange han personlig kunne nå. Så i sin visdom betrodde
han sine etterfølgere det arbeidet som består i å gjøre di-
sipler. (Matteus 28: 18—20) Han erkjente beskjedent at de
ville komme til å gjøre «større gjerninger enn» det han
gjorde, for de ville nå ut til flere mennesker i et større om-
råde og over lengre tid. (Johannes 14: 12) Jesus erkjente
også at han hadde behov for hjelp. Han tok imot hjelp fra
de englene som kom og tjente ham i ødemarken, og fra
den engelen som kom for å styrke ham i Getsemane. I sitt
livs vanskeligste øyeblikk ropte han høyt om hjelp. — Mat-
teus 4: 11; Lukas 22: 43; Hebreerne 5: 7.

17 Vi må også være beskjedne og ha realistiske forventnin-
ger til oss selv. Når vi forkynner og gjør disipler, ønsker vi
naturligvis å anstrenge oss kraftig og legge hele vår sjel i
arbeidet. (Lukas 13: 24; Kolosserne 3: 23) Samtidig må vi
huske at Jehova ikke sammenligner oss med andre, og det
bør heller ikke vi gjøre. (Galaterne 6: 4) Praktisk visdom

16, 17. a) Hvordan viste Jesus at han var beskjeden og hadde et rea-
listisk syn på hva han kunne klare? b) Hvordan kan vi vise at vi er
beskjedne og har realistiske forventninger til oss selv?
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vil hjelpe oss til å sette oss realistiske mål i forhold til våre
evner og omstendigheter. Visdom vil dessuten hjelpe dem
som har ansvarsfulle stillinger, til å innse at de har sine
begrensninger, og at de trenger hjelp og støtte fra tid til an-
nen. Beskjedenhet vil få dem til å ta imot den hjelpen de
får, på en vennlig og imøtekommende måte og til å innse
at Jehova kan bruke en av deres trosfeller som «en styr-
kende hjelp» for dem. — Kolosserne 4: 11.

18 «Visdommen ovenfra er . . . rimelig,» står det i Jakob
3: 17. Jesus var rimelig og positiv overfor disiplene. Han var
oppmerksom på feilene deres, men han så etter det gode
i dem. (Johannes 1: 47) Han visste at de kom til å forlate
ham den natten han ble arrestert, men han tvilte ikke på
deres lojalitet. (Matteus 26: 31—35; Lukas 22: 28—30) Pe-
ter fornektet Jesus tre ganger. Likevel bad Jesus for Peter og
gav uttrykk for at han var sikker på at han ville være tro-
fast. (Lukas 22: 31—34) Den siste kvelden Jesus levde her
på jorden, bad han til sin Far for disiplene. Han la ikke vekt
på deres feiltrinn, men snakket positivt om det de hadde
gjort fram til da, og sa: «De har holdt ditt ord.» (Johan-
nes 17: 6) Trass i deres ufullkommenheter betrodde han
dem den oppgaven å forkynne om Riket og gjøre disipler.
(Matteus 28: 19, 20) Det at han viste at han stolte på dem
og trodde på dem, styrket dem uten tvil til å utføre det ar-
beidet han påla dem.

19 Jesu etterfølgere har grunn til å følge hans eksempel
hva dette angår. Når Guds fullkomne Sønn var tålmodig
med sine ufullkomne disipler, hvor mye mer må ikke da vi
syndige mennesker være rimelige overfor hverandre! (Fi-
lipperne 4: 5) I stedet for å rette oppmerksomheten mot
våre trosfellers feil og mangler må vi se etter det gode hos

18, 19. a) Hva er det som viser at Jesus var rimelig og positiv overfor
disiplene? b) Hvorfor har vi god grunn til å være positive og rimelige
overfor hverandre, og hvordan kan vi vise at vi er det?
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dem. Vi gjør klokt i å huske at Jehova har dratt dem. (Jo-
hannes 6: 44) Han må altså se noe godt i dem, og det må
vi også. En positiv ånd vil hjelpe oss til ikke bare å overse
feil hos våre kristne brødre og søstre, men også til å være
på utkikk etter punkter vi kan rose dem for. (Ordspråkene
19: 11) Når vi gir uttrykk for at vi har tillit til dem, hjelper
vi dem til å gjøre sitt beste i tjenesten for Jehova og til å
finne glede i denne tjenesten. — 1. Tessaloniker 5: 11.

20 Evangelieberetningene om Jesu liv og tjeneste er virke-
lig et åndelig skattkammer. Hva bør vi gjøre med den dy-
rebare visdom som det inneholder? I slutten av Bergpreke-
nen oppfordret Jesus sine tilhørere til ikke bare å høre hans
vise ord, men også å gjøre etter dem. (Matteus 7: 24—27)
Det at vi former våre tanker, våre motiver og våre hand-
linger etter Jesu vise ord og handlinger, vil hjelpe oss til å
finne den beste måten å leve på nå og å holde oss på den
veien som fører til evig liv. (Matteus 7: 13, 14) Det finnes
virkelig ikke noen bedre eller visere kurs vi kan følge!

20. Hva bør vi gjøre med de visdommens skatter som evangelie-
beretningene inneholder, og hvorfor?

Hvordan kan vi følge Jesus?
˘ Hva vil være en vis handlemåte å følge hvis vi føler at vi har
såret en trosfelle? — Matteus 5: 23, 24.
˘ Hvordan kan Jesu ord hjelpe oss til å legge visdom for dagen
når vi blir fornærmet eller provosert? — Matteus 5: 38—42.
˘ Hvordan kan det at vi mediterer over Jesu ord, hjelpe oss til
å ha et likevektig syn på penger og eiendeler? — Matteus 6:
24—34.
˘ Hvordan kan Jesu eksempel hjelpe oss til å treffe kloke av-
gjørelser når vi skal gjøre prioriteringer i livet? — Lukas 4: 43;
Johannes 4: 34.

’ALLE VISDOMMENS SKATTER’ 55



EN FAR ser ut av vinduet på plassen utenfor, hvor sønnen
hans leker sammen med noen andre barn. Plutselig spret-
ter ballen deres ut i gaten. Gutten ser langt etter den. En av
de andre sier at han må løpe ut i gaten og hente den, men
gutten rister på hodet. «Det får jeg ikke lov til,» sier han. Fa-
ren smiler for seg selv.

2 Hvorfor er faren så fornøyd? Fordi han har sagt at søn-
nen ikke får lov til å gå ut i gaten alene. Når gutten er ly-
dig — selv om han ikke vet at faren følger med — vet faren
at sønnen lærer lydighet, og at det vil være til beskyttelse
for ham. Vår himmelske Far, Jehova, føler det også slik når
hans barn er lydige. Han vet at vi må lære å stole på ham og
adlyde ham for å kunne fortsette å være trofaste og få opp-
leve den vidunderlige framtiden som han har beredt for
oss. (Ordspråkene 3: 5, 6) Han sendte oss derfor den beste
lærer som noen gang har vært på jorden.

3 Bibelen sier noe interessant om Jesus: «Enda han var
Sønn, lærte han lydighet av de ting han led; og etter at han
var blitt gjort fullkommen, ble han ansvarlig for evig frelse
for alle dem som adlyder ham.» (Hebreerne 5: 8, 9) Guds
førstefødte Sønn hadde levd i himmelen i utallige tids-
aldere. Han hadde vært vitne til at Satan og andre engler
var ulydige, men han sluttet seg aldri til dem. Ifølge en in-
spirert profeti sier han: «Jeg . . . var ikke opprørsk.» (Jesaja
50: 5) Hvordan kunne det da sies at denne fullkomment ly-
dige Sønnen ’lærte lydighet’? Hvordan kunne en slik full-
kommen skapning bli «gjort fullkommen»?

1, 2. Hvorfor blir en kjærlig far glad når han ser at barna hans er ly-
dige, og hvordan gjenspeiler hans følelser Jehovas følelser?
3, 4. Hvordan kan det sies at Jesus ’lærte lydighet’ og ble «gjort full-
kommen»? Illustrer.

K A P I T T E L 6

’Han lærte lydighet’



4 La oss illustrere dette. En soldat har et sverd av jern. Det
har aldri vært brukt i kamp, men det er vakkert og har en
perfekt form. Han bytter dette sverdet mot et som er laget
av et sterkere materiale, herdet stål. Dette nye sverdet er al-
lerede blitt brukt i kamp med godt resultat. Er ikke det et
klokt bytte? På lignende måte var den lydighet Jesus viste
før han kom til jorden, fullkommen. Men etter at han
hadde vært på jorden, var hans lydighet av en helt annen
kvalitet. Den var nå blitt prøvd og herdet ved prøvelser
som Jesus aldri kunne ha møtt i himmelen.

5 Lydighet spilte en sentral rolle i forbindelse med Jesu
oppdrag på jorden. Som «den siste Adam» kom Jesus til
jorden for å gjøre det som våre første foreldre ikke gjorde
— vise lydighet mot Jehova Gud også under prøve. (1. Ko-
rinter 15: 45) Men Jesu lydighet var ikke overfladisk eller
mekanisk. Jesus var lydig av hele sitt sinn, sitt hjerte og sin
sjel. Og han fant glede i å være lydig.

˚
A gjøre sin Fars vilje

var viktigere for ham enn å spise! (Johannes 4: 34) Hva vil
hjelpe oss til å etterligne Jesu lydighet? La oss først se på
Jesu motiver. Hvis vi framelsker de samme motivene som
de han hadde, kan det hjelpe oss til både å motstå fristelser
og å gjøre Guds vilje. Deretter skal vi se på noe av det vi vil
ha igjen for å etterligne Jesu lydighet.

Jesu motiver for å være lydig
6 Jesu lydighet kom fra hjertet. Som vi så i kapittel 3, var

han ydmyk av hjerte. Arrogant stolthet får folk til å for-
akte lydighet, mens ydmykhet hjelper oss til villig å adlyde
Jehova. (2. Mosebok 5: 1, 2; 1. Peter 5: 5, 6) Jesu lydighet
var dessuten grunnet på hva han elsket, og hva han hatet.

7 Framfor alt elsket Jesus sin himmelske Far, Jehova.
Vi skal drøfte det mer inngående i kapittel 13. Denne

5. Hvorfor var det så viktig at Jesus var lydig, og hva skal vi drøfte i
dette kapitlet?
6, 7. Hva var noe av det som motiverte Jesus til å være lydig?
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kjærligheten fikk Jesus til å framelske gudsfrykt. Hans kjær-
lighet til Jehova var så inderlig og hans ærefrykt for ham så
dyp at han var redd for å mishage sin Far. Hans gudsfrykt
var én grunn til at Gud hørte hans bønner med velvilje.
(Hebreerne 5: 7) Frykten for Jehova kommer også i særlig
grad til uttrykk hos Jesus som Konge i det messianske rike.
— Jesaja 11: 3.

8
˚

A elske Jehova innebærer også å hate det Jehova hater.
Legg for eksempel merke til denne profetien, som ble stilet
til den messianske Konge: «Du har elsket rettferdighet, og
du hater ondskap. Derfor har Gud, din Gud, salvet deg med
jublende gledes olje mer enn dine partnere.» (Salme 45: 7)
Jesu «partnere» var de andre kongene i kong Davids slekts-
linje. Jesus hadde mer enn noen av dem grunn til å juble,

8, 9. Hvilken holdning hadde Jesus til rettferdighet og til ondskap,
slik det var forutsagt, og hvordan kom hans følelser til uttrykk?

Viser ditt valg av underholdning
at du hater det som er ondt?

’KOM OG BLI MIN ETTERFØLGER’58



eller føle intens glede, da han ble salvet. Hvorfor? Hans
lønn blir mye større enn deres, og hans kongedømme fø-
rer til uendelig mange flere goder. Han får lønn fordi hans
kjærlighet til rettferdigheten og hans hat til det onde fikk
ham til å adlyde Gud i alle ting.

9 Hvordan kom Jesu følelser med hensyn til rettferdighet
og ondskap til uttrykk? Hvordan reagerte han for eksem-
pel når disiplene fulgte hans anvisninger i forkynnelses-
arbeidet og ble velsignet som følge av det? Han ble jub-
lende glad. (Lukas 10: 1, 17, 21) Og hvordan følte han det
når folket i Jerusalem gang på gang var ulydige og avviste
hans kjærlige forsøk på å hjelpe dem? Han gråt over byen
på grunn av dens opprørskhet. (Lukas 19: 41, 42) Jesus re-
agerte sterkt både når folk gjorde det som var godt, og når
de gjorde det som var ondt.

10 Det at vi mediterer over Jesu følelser, hjelper oss til å
granske våre egne motiver for å adlyde Jehova. Selv om vi
er ufullkomne, kan vi framelske en sterk kjærlighet til det
gode og et oppriktig hat til det onde. Vi må be Jehova om
hjelp til å framelske slike følelser som de han og hans Sønn
har. (Salme 51: 10) Samtidig må vi unngå enhver innfly-
telse som kan svekke slike følelser. Det er viktig at vi er nøye
i vårt valg av underholdning og omgangsfeller. (Ordsprå-
kene 13: 20; Filipperne 4: 8) Hvis vi framelsker de samme
motiver som de Kristus hadde, vil ikke vår lydighet bare bli
en formsak. Vi vil gjøre det som er rett, fordi vi elsker å gjøre
det. Vi vil sky urette gjerninger, ikke fordi vi er redd for å bli
avslørt, men fordi vi hater den slags oppførsel.

«Han begikk ingen synd»
11 At Jesus hatet synd, kom tydelig til uttrykk da han ble

10. Hvilke følelser må vi framelske med hensyn til det gode og det
onde, og hva vil hjelpe oss til å gjøre det?
11, 12. a) Hva opplevde Jesus tidlig i sin tjeneste? b) Hvordan fristet
Satan Jesus første gang, og hvilken listig taktikk brukte han?
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prøvd tidlig i sin tjeneste. Etter at han var blitt døpt, var
han 40 døgn i ødemarken uten mat. I slutten av denne pe-
rioden kom Satan Djevelen for å friste ham. Legg merke til
hvor listig han var. — Matteus 4: 1—11.

12 Satan sa først: «Hvis du er en Guds sønn, så si til disse
steinene at de skal bli til brød.» (Matteus 4: 3) Hvordan
følte Jesus seg etter å ha fastet så lenge? Bibelen sier kort
og godt at han ’følte seg sulten’. (Matteus 4: 2) Satan ut-
nyttet altså Jesu naturlige ønske om mat; han ventet uten
tvil bevisst til Jesus var blitt fysisk svekket. Legg også merke
til hvor krenkende Satan uttrykte seg: «Hvis du er en Guds
sønn.» Satan visste at Jesus var «all skapnings førstefødte».
(Kolosserne 1: 15) Men Jesus lot seg ikke provosere av Sa-
tan til å være ulydig. Han visste at det ikke var Guds vilje at
han skulle bruke sin makt i selvisk hensikt. Han nektet å
gjøre som Satan sa, og viste derved at han ydmykt stolte
på at Jehova ville holde ham oppe og lede ham. — Matteus
4: 4.

13 Da Satan fristet Jesus for andre gang, tok han ham med
opp på et høyt sted, på templets murkrans. Han forvrengte
på en snedig måte Guds Ord og prøvde å få Jesus til å holde
en stor oppvisning ved å kaste seg ned fra denne høy-
den, slik at englene skulle bli nødt til å redde ham. Hvor-
dan ville det være hvis folkemengdene ved templet fikk
se et slikt mirakel? Ville noen deretter våge å dra i tvil at
Jesus var den lovte Messias? Og hvis folk godtok Jesus som
Messias på grunnlag av en slik oppvisning, ville ikke Jesus
da unngå en mengde problemer og vanskeligheter? Kan-
skje det. Men Jesus visste at det var Jehovas vilje at Messias
skulle utføre sitt oppdrag på en ydmyk måte. Han skulle
ikke få folk til å tro på ham som følge av spektakulære opp-

13—15. a) Hvordan fristet Satan Jesus andre og tredje gang, og hvor-
dan reagerte Jesus? b) Hvordan vet vi at Jesus hele tiden måtte være
på vakt overfor Satan?
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visninger. (Jesaja 42: 1, 2) Heller ikke denne gangen ville
Jesus være ulydig mot Jehova. Det nyttet ikke å friste ham
med berømmelse.

14 Hva med å friste Jesus med makt? I sitt tredje for-
søk tilbød Satan ham alle verdens riker på den betingelse
at han utførte en enkelt tilbedelseshandling overfor ham.
Var Jesus villig til i det hele tatt å vurdere Satans tilbud?
«Gå bort, Satan!» svarte han. «For det står skrevet: ’Det er
Jehova din Gud du skal tilbe, og det er bare ham du skal yte
hellig tjeneste.’» (Matteus 4: 10) Ingenting ville noen gang
få Jesus til å tilbe en annen gud. Ikke noe tilbud om makt
eller innflytelse i denne verden skulle få ham til å gjøre seg
skyldig i en ulydighetshandling.

15 Gav Satan opp? Han forlot Jesus da Jesus bad ham om
det. Men i Lukas’ evangelium står det at Djevelen «trakk . . .
seg bort fra ham inntil en annen beleilig tid». (Lukas 4: 13)
Ja, Satan ville finne andre muligheter til å friste Jesus og
sette ham på prøve — helt fram til enden. Bibelen sier at
Jesus ble «prøvd i alle henseender». (Hebreerne 4: 15) Jesus
måtte følgelig hele tiden være på vakt, og det må vi også.

16 Satan fortsetter å friste Guds tjenere i dag. På grunn av
våre ufullkommenheter er vi dessverre ofte et lett bytte. Sa-
tan appellerer på en listig måte til vår egeninteresse, vår
stolthet og vårt ønske om makt. Han kan til og med appel-
lere til alle disse svakhetene på en gang ved å utsette oss for
materielle fristelser. Det er derfor viktig at vi av og til stop-
per opp og foretar en ærlig selvransakelse. Vi bør meditere
over det som står i 1. Johannes 2: 15—17. Når vi gjør det,
kan vi spørre oss selv om denne verdens kjødelige begjær,
lengselen etter materielle eiendeler og ønsket om å impo-
nere andre til en viss grad har svekket vår kjærlighet til vår
himmelske Far. Vi må huske at det nærmer seg slutten for

16. Hvordan frister Satan Guds tjenere i dag, og hvordan kan vi av-
vise ham?
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denne verden og dens hersker, Satan. La oss avvise hans lis-
tige forsøk på å få oss til å synde! La oss i stedet etterligne
vår Mester, for «han begikk ingen synd». — 1. Peter 2: 22.

«Jeg gjør alltid de ting som behager ham»
17

˚
A være lydig innebærer mye mer enn å la være å synde.

Det innebærer også å gjøre noe. Jesus gjorde alltid det hans
Far bad ham om. Han sa: «Jeg gjør alltid de ting som beha-
ger ham.» (Johannes 8: 29) Jesus fant stor glede i å være ly-
dig. Noen vil kanskje innvende at det ikke var så vanskelig
for ham å være det. De forestiller seg kanskje at han bare
måtte adlyde Jehova, som er fullkommen, mens vi ofte må
adlyde ufullkomne mennesker som har myndighet på et
eller annet område. Men faktum er at Jesus var lydig mot
ufullkomne mennesker som hadde myndighet.

18 I oppveksten var Jesus underlagt sine ufullkomne, jord-
iske foreldre, Josef og Maria. Han kunne sikkert lettere enn
de fleste andre barn se feil hos foreldrene sine. Var han
opprørsk? Ignorerte han den rollen Gud hadde gitt ham
i denne familien? Sa han til dem hvordan de skulle lede
en familie? Legg merke til hva Lukas 2: 51 forteller om den
tolv år gamle Jesus: «Han fortsatte å underordne seg under
dem.»Ved å være lydig på denne måten var han et flott eks-
empel for kristne barn og ungdommer som gjør sitt beste
for å adlyde foreldrene sine og vise dem den rette respekt.
— Efeserne 6: 1, 2.

19 Når det gjelder det å adlyde ufullkomne mennes-
ker, møtte Jesus utfordringer som de sanne kristne i vår
tid aldri blir stilt overfor. Tenk på den spesielle tiden han

17. Hvordan så Jesus på det å adlyde sin Far, og hvilken innvending
kommer noen med?
18. Hvilket godt eksempel var Jesus som barn?
19, 20. a) Hvilke utfordringer i forbindelse med lydighet møtte Jesus?
b) Hvorfor bør de sanne kristne i vår tid være lydige mot dem som
tar ledelsen blant dem?
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levde i. Den jødiske religiøse ordning med dens tempel i
Jerusalem og dens presteskap hadde i lang tid hatt Jeho-
vas godkjennelse, men skulle snart bli forkastet og erstat-
tet av den kristne menighetsordning. (Matteus 23: 33—38)
Mange av de religiøse lederne framholdt løgner som skrev
seg fra gresk filosofi. I templet var det moralske fordervet
blitt så stort at Jesus kalte templet «en røverhule». (Markus
11: 17) Fikk dette Jesus til å holde seg borte fra templet og
synagogene? Nei! Jehova brukte fortsatt den jødiske ord-
ning. Fram til den tid da han grep inn og gjorde forandrin-
ger, fortsatte Jesus i lydighet å være til stede ved høytidene
i templet og å gå i synagogen. — Lukas 4: 16; Johannes 5: 1.

20 Når Jesus var lydig under slike forhold, hvor mye mer
bør ikke da de sanne kristne i vår tid være lydige! Vi lever
jo i en helt annen tid, i tiden for gjenopprettelsen av den
rene tilbedelse, som var forutsagt for lang tid siden. Gud
har forsikret oss om at han aldri vil tillate at Satan forder-
ver hans gjenreiste folk. (Jesaja 2: 1, 2; 54: 17) Vi ser na-
turligvis synd og ufullkommenhet i den kristne menighet.
Men bør vi bruke andres feil og mangler som en unnskyld-
ning for å være ulydig mot Jehova og kanskje holde oss

Vi anvender lydig det vi lærer
på kristne møter



borte fra kristne møter eller begynne å kritisere de eldste?
Nei! Vi gir i stedet dem som tar ledelsen i menigheten, vår
helhjertete støtte. Vi er lydige og deltar i kristne møter og
stevner og anvender den bibelske veiledningen vi får der.
— Hebreerne 10: 24, 25; 13: 17.

21 Jesus lot aldri mennesker, ikke engang velmenende
venner, hindre ham i å adlyde Jehova. Apostelen Peter for-
søkte for eksempel å overbevise sin Mester om at det ikke
var nødvendig for ham å lide og dø. Jesus avviste bestemt
Peters velmente, men uforstandige råd om at han måtte
være god mot seg selv. (Matteus 16: 21—23) De som føl-
ger Jesus i vår tid, opplever ofte at velmenende slektninger
prøver å overtale dem til ikke å adlyde Guds lover og prin-
sipper. Men i likhet med dem som fulgte Jesus i det første
århundre, er vi fast besluttet på å «adlyde Gud som vår hers-
ker mer enn mennesker». — Apostlenes gjerninger 5: 29.

Lønn for å være lydig lik Jesus
22 Da Jesus stod ansikt til ansikt med døden, ble hans ly-

dighet prøvd til det ytterste. Denne vanskelige dagen «lærte
han lydighet» i ordets fulle betydning. Han gjorde sin Fars
vilje, ikke sin egen. (Lukas 22: 42) Han var fullkomment
ulastelig helt til enden. (1. Timoteus 3: 16) Han gav svaret
på et gammelt spørsmål: Kan et fullkomment menneske
være lydig mot Jehova selv under prøve? Adam hadde svik-
tet, og det samme hadde Eva. Så kom Jesus, og hanviste ved
sitt liv og ved sin død at svaret er ja. Den aller fremste blant
Jehovas skapninger skaffet til veie det aller tydeligste sva-
ret. Han var lydig selv da det kostet ham dyrt.

23 Ulastelighet, helhjertet hengivenhet for Jehova, kom-

21. Hvordan reagerte Jesus når mennesker prøvde å få ham til å være
ulydig mot Gud, og hvordan kan vi følge hans eksempel?
22. Hvilket spørsmål gav Jesus svaret på, og hvordan?
23—25. a) Hvilken sammenheng er det mellom lydighet og ulastelig-
het? Illustrer. b) Hvilket emne blir drøftet i det neste kapitlet?
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mer til uttrykk i lydighet. Fordi Jesus var lydig, bevarte
han sin ulastelighet, til gagn for hele menneskeheten. (Ro-
merne 5: 19) Han ble rikelig belønnet av Jehova. Hvis vi
adlyder vår Mester, Jesus Kristus, vil Jehova også belønne
oss rikelig. Lydighet mot Kristus fører til «evig frelse»!
— Hebreerne 5: 9.

24 Ulastelighet er dessuten en lønn i seg selv. Ordsprå-
kene 10: 9 sier: «Den som vandrer i ulastelighet, vandrer
trygt.» Vi kan sammenligne ulastelighet med et stort, vak-
kert hus bygd av mange små mursteiner og hver enkelt ly-
dighetshandling med en enkelt murstein. En murstein
kan se ubetydelig ut, men hver enkelt stein har sin plass,
sin verdi. Og når mange steiner blir føyd sammen, blir
det bygd opp noe som er av langt større verdi. Når lydig-
hetshandlinger blir lagt sammen, den ene etter den andre,
dag etter dag og år etter år, bygger vi opp vår ulastelighets
vakre hus.

25 Lydighet mot Jehova vist over lengre tid bringer tan-
kene hen på en annen egenskap — utholdenhet. I det neste
kapitlet skal vi studere Jesu eksempel når det gjelder den
egenskapen.

Hvordan kan vi følge Jesus?
˘ Nevn noen av Kristi bud. Hvordan kan vi adlyde dem, og
hvilke velsignelser vil det føre til? — Johannes 15: 8—19.
˘ Hva syntes Jesu slektninger om hans tjeneste til å begynne
med, og hva kan vi lære av den måten han opptrådte på over-
for dem? — Markus 3: 21, 31—35.
˘ Hvorfor må vi aldri være redd for at vi ikke kan leve et lyk-
kelig liv og samtidig adlyde Jehova? — Lukas 11: 27, 28.
˘ Hva kan vi lære av at Jesus var villig til å adlyde en lov som
egentlig ikke gjaldt ham? — Matteus 17: 24—27.
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PRESSET er intenst. Jesus har aldri før lidd slike kvaler.
Han har bare noen timer igjen å leve på jorden. Sammen
med apostlene kommer han til et kjent sted, Getsemane
hage. De har ofte vært samlet der. Men denne kvelden har
han behov for å være litt alene. Han går lenger inn i ha-
gen, bort fra apostlene, faller på kne og begynner å be.
Han ber så inderlig og kommer i en så smertefull kamp
at svetten hans blir ’som bloddråper som faller til jorden’.
— Lukas 22: 39—44.

2 Hvorfor er Jesus så urolig? Han vet riktignok at han om
kort tid kommer til å bli utsatt for ekstreme fysiske lidel-
ser, men det er ikke det som er grunnen. Det er langt mer
alvorlige ting som opptar ham. Han er dypt bekymret, for
det dreier seg om hans Fars navn, og han vet at mennes-
keslektens framtid avhenger av at han er trofast. Han vet
hvor viktig det er at han holder ut. Hvis han skulle svikte,
ville han føre stor vanære over Jehovas navn. Men han
svikter ikke. Ingen som noen gang har levd på jorden, har
vist en slik utholdenhet. Senere den samme dagen, like
før han utånder, roper han ut i triumf: «Det er fullbyr-
det!» — Johannes 19: 30.

3 Bibelen oppfordrer oss til å ’gi nøye akt på ham som har
holdt ut’. (Hebreerne 12: 3) I den forbindelse oppstår det
noen viktige spørsmål: Hvilke prøvelser var det Jesus ut-
holdt? Hva var det som satte ham i stand til å holde ut?

1—3. a) Hvor smertefull er Jesu kamp i Getsemane, og hva er årsaken
til det? b) Hva kan sies om Jesu eksempel når det gjelder utholden-
het, og hvilke spørsmål oppstår?

K A P I T T E L 7

’Gi nøye akt på ham
som har holdt ut’



Hvordan kan vi følge hans eksempel? Men før vi besva-
rer disse spørsmålene, skal vi se litt nærmere på hva uthol-
denhet egentlig vil si.

Hva er utholdenhet?
4 Av og til blir vi alle «bedrøvet ved forskjellige prøvelser».

(1. Peter 1: 6) Betyr det at vi gjennomgår en prøvelse, nød-
vendigvis at vi utholder den? Ikke hvis vi tenker på den bi-
belske betydningen av ordet. Det greske substantivet som
blir gjengitt med «utholdenhet» i Bibelen, betyr «evnen til
å holde ut og ikke gi opp når en kommer opp i vanske-
ligheter». Studiebibelen sier at det blir «mest brukt om tål-
modighet og utholdenhet under trengsler og motganger
av forskjellig slag. Men denne tålmodigheten er aldri ens-
betydende med stum resignasjon, men er tvert imot en
mandig dyd . . . [Det] betegner det lyse sinnet som ikke
lar seg kue av øyeblikkets nød, men ser fortrøstningsfullt
fram til en lykkelig utgang».

5
˚

A holde ut er følgelig ikke et spørsmål om bare å gjen-
nomleve uunngåelige vanskeligheter.

˚
A holde ut på den

måten Bibelen taler om, innebærer å være standhaftig,
å bevare den rette sinnsinnstilling og å være optimistisk
når man møter prøvelser. La oss illustrere det: To menn
havner i samme fengsel av svært ulike grunner. Den ene,
en forbryter, soner motvillig og resignert. Den andre, en
sann kristen som er blitt kastet i fengsel på grunn av sin
trofasthet, er standhaftig og bevarer en positiv innstilling,
for han ser sin situasjon som en mulighet til å vise tro. For-
bryteren kan neppe regnes som et eksempel når det gjel-
der å vise utholdenhet, men det kan den lojale kristne.
— Jakob 1: 2—4.

4, 5. a) Hva er utholdenhet? b) Hvordan kan vi illustrere at det å
holde ut innebærer mer enn bare det å gjennomleve uunngåelige
vanskeligheter?
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6 Vi må holde ut for å bli frelst. (Matteus 24: 13) Men ut-
holdenhet er ikke en egenskap vi er født med. Denne vik-
tige egenskapen må framelskes. Hvordan? «Trengsel be-
virker utholdenhet,» står det i Romerne 5: 3. Ja, hvis vi
virkelig ønsker å framelske utholdenhet, kan vi ikke være
fryktsomme og vike tilbake for enhver trosprøve. Vi må
modig møte prøvene. Utholdenheten kommer når vi dag
etter dag møter små og store prøvelser og overvinner dem.
Hver prøve vi består, styrker oss til å klare den neste. Vi
bygger naturligvis ikke opp utholdenhet på egen hånd. Vi
er «avhengig av den styrke Gud gir». (1. Peter 4: 11) For at
vi skal kunne klare å være standhaftige, har Jehova gitt oss
den best mulige hjelp — hans Sønns eksempel. La oss se
litt nærmere på Jesu fullkomne utholdenhet.

Hva Jesus holdt ut
7 Da Jesu jordiske liv nærmet seg slutten, utholdt han

den ene grusomheten etter den andre. Ikke bare ble han
utsatt for et enormt mentalt press den siste kvelden han
levde, men han opplevde også ting som han må ha blitt
dypt skuffet over, og han ble alvorlig ydmyket. Han ble
forrådt av en nær medarbeider, forlatt av sine nærmeste
venner og utsatt for en lovstridig rettergang, hvor med-
lemmer av landets høyeste religiøse domstol spottet ham,
spyttet på ham og slo ham med knyttnevene. Alt dette
utholdt han med opphøyd ro og styrke. — Matteus 26:
46—49, 56, 59—68.

8 I sine siste timer utholdt Jesus enorme fysiske lidelser.
Han ble pisket på en måte som laget «lange, dype flenger i
huden og forårsaket et betydelig blodtap». Han ble pælfes-
tet, henrettet på en måte som førte til «langsom død un-
der de største smerter og lidelser». Tenk på de forferdelige

6. Hvordan framelsker vi utholdenhet?
7, 8. Hva måtte Jesus utholde da hans jordiske liv nærmet seg slutten?
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smertene han må ha følt da store nagler ble slått gjennom
hendene og føttene hans og festet ham til pælen. (Johan-
nes 19: 1, 16—18) Prøv å forestille deg de grusomme smer-
tene han må ha følt da pælen ble reist opp og vekten av
kroppen hans hvilte på naglene mens den opprevne ryg-
gen hans skrapte mot pælen. Og disse ekstreme fysiske li-
delsene utholdt han samtidig som han måtte bære den
byrden som ble beskrevet i begynnelsen av dette kapitlet.

9 Hva kan vi komme til å måtte utholde som Jesu etter-
følgere? Jesus sa: «Hvis noen vil følge etter meg, må han . . .
ta opp sin torturpæl og stadig følge meg.» (Matteus 16: 24)
Ordet «torturpæl» blir her brukt billedlig om lidelse, skam
og til og med død. Det er ikke lett å følge Jesus. Våre kristne
normer gjør at vi skiller oss ut. Verden hater oss fordi vi
ikke er en del av den. (Johannes 15: 18—20; 1. Peter 4: 4)
Ikke desto mindre er vi villig til å ta opp vår torturpæl — ja,
vi er rede til å lide og til og med dø framfor å slutte å følge
vårt store Forbilde. — 2. Timoteus 3: 12.

10 Jesus ble også stilt på prøver som skyldtes ufullkom-
menhetene til dem han var omgitt av. Husk at han var
’mesterarbeideren’, som Jehova brukte da jorden og alt
liv på den ble skapt. (Ordspråkene 8: 22—31) Han visste
følgelig hva som var Jehovas hensikt med menneskene:
De skulle gjenspeile Jehovas egenskaper og glede seg over
et liv med fullkommen helse. (1. Mosebok 1: 26—28) Da
Jesus var på jorden, så han de tragiske følgene av syn-
den fra et annet perspektiv — han var selv et menneske
med menneskelige følelser. Det må ha gjort ham vondt
å erfare hvor langt bort menneskene hadde kommet fra
den fullkomne tilstand Adam og Eva opprinnelig hadde

9. Hva innebærer det å ta opp sin «torturpæl» og følge Jesus?
10—12. a) Hvorfor var ufullkommenhetene til dem Jesus var omgitt
av, en prøve på hans utholdenhet? b) Nevn noen av de vanskelige
situasjonene Jesus utholdt.
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vært i. Jesus stod følgelig overfor en utholdenhetsprøve.
Ville han miste motet og gi opp og betrakte situasjonen
som håpløs for syndige mennesker? La oss se.

11 Jødenes negative holdning gjorde Jesus så bedrøvet at
han gråt åpenlyst. Men lot han deres likegyldighet dempe
hans egen nidkjærhet eller få ham til å slutte å forkynne?
Nei, tvert imot «underviste han hver dag i templet». (Lu-
kas 19: 41—44, 47) Da fariseerne fulgte nøye med for å
se om han ville helbrede en mann på sabbaten, ble han
«dypt bedrøvet over deres hjerters ufølsomhet». Lot han
seg skremme av disse selvrettferdige motstanderne? Over-
hodet ikke! Han var urokkelig og helbredet mannen — og
det midt i synagogen! — Markus 3: 1—5.

12 Det er også noe annet som må ha vært en prøvelse for
Jesus — de svakhetene han så hos sine nærmeste disipler.
Som vi var inne på i kapittel 3, hadde de et konstant ønske

Vil vi la motstand legge en demper på vår innsats,
eller vil vi fortsette å forkynne med iver?
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om å få fremtredende stillinger. (Matteus 20: 20—24; Lu-
kas 9: 46) Mer enn én gang viste Jesus dem hvor nødven-
dig det er å være ydmyk. (Matteus 18: 1—6; 20: 25—28)
Men de reagerte sent. Den aller siste kvelden han var sam-
men med dem, oppstod det «en heftig diskusjon» blant
dem om hvem av dem som var den største! (Lukas 22: 24)
Gav Jesus opp? Trakk han den slutning at det ikke var noe
håp for dem? Nei. Han var hele tiden tålmodig og positiv
og gav ikke opp håpet. Han fortsatte å se det gode i dem.
Han visste at de i sitt hjerte elsket Jehova og virkelig ønsket
å gjøre hans vilje. — Lukas 22: 25—27.

13 Vi møter mange prøver som ligner de prøvene Jesus
utholdt. Vi treffer for eksempel mennesker som ikke vil
høre, eller som til og med er imot Rikets budskap. Vil vi
la slike negative reaksjoner legge en demper på vår inn-
sats, eller vil vi fortsette å forkynne med nidkjærhet? (Ti-
tus 2: 14) Vi kan bli prøvd på grunn av våre kristne brød-
res ufullkommenheter. Et tankeløst ord eller en skjødesløs
handling kan såre våre følelser. (Ordspråkene 12: 18) Vil
vi la våre trosfellers feil og mangler få oss til å miste troen
på dem, eller vil vi fortsette å tolerere feilene deres og se
etter det gode hos dem? — Kolosserne 3: 13.

Hva hjalp Jesus til å holde ut
14 Hva var det som hjalp Jesus til å stå fast og bevare sin

ulastelighet til tross for alt det han ble utsatt for i form
av ydmykende behandling, skuffelser og lidelser? Det var
spesielt to faktorer som holdt Jesus oppe. For det første ret-
tet han blikket oppover og bad til «den Gud som skjenker
utholdenhet». (Romerne 15: 5) For det andre så han fram-
over og fokuserte på det som hans utholdenhet ville føre
til. La oss se nærmere på hver av disse faktorene.

13. Hvilke prøver kan vi møte som ligner de prøvene Jesus utholdt?
14. Hvilke to faktorer hjalp Jesus til å stå fast?
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15 Selv om Jesus var Guds fullkomne Sønn, stolte han
ikke på at han kunne holde ut i egen kraft. Han vendte
seg til sin himmelske Far og bad ham om hjelp. Aposte-
len Paulus skrev: «I sitt kjøds dager frambar Kristus, med
sterke rop og tårer, påkallelser og også anmodninger til
Ham som kunne frelse ham fra døden.» (Hebreerne 5: 7)
Legg merke til at Jesus ikke bare frambar «anmodninger»,
men også «påkallelser». Ordet «påkallelse» sikter til en spe-
sielt inderlig og inntrengende bønn — det er som om en
trygler om hjelp. Det at ordet er brukt i flertall, «påkallel-
ser», viser at Jesus bønnfalt Jehova mer enn én gang. Ja, i
Getsemane bad Jesus inderlig gjentatte ganger. — Matteus
26: 36—44.

16 Jesus hadde full tillit til at Jehova ville besvare hans
påkallelser, for han visste at hans Far er den «som hø-
rer bønner». (Salme 65: 2) I sin førmenneskelige tilvæ-
relse hadde han som Guds førstefødte Sønn sett hvor-
dan hans Far besvarer sine lojale tilbederes bønner. Han
var for eksempel øyenvitne i himmelen da Jehova sendte
en engel som svar på en inderlig bønn som profeten Da-
niel bad — allerede før Daniel var ferdig med å be. (Daniel
9: 20, 21) Var det da noen grunn til å tro at Faderen
ikke ville svare når hans enbårne Sønn utøste sitt hjerte
«med sterke rop og tårer»? Jehova besvarte sin Sønns inn-
trengende bønner og sendte en engel for å styrke ham til
å holde ut under den store trosprøven han stod overfor.
— Lukas 22: 43.

17 For å kunne holde ut må vi vende oss til den Gud
’som gir kraft’. (Filipperne 4: 13) Når Guds fullkomne

15, 16. a) Hva er det som viser at Jesus ikke stolte på at han kunne
holde ut i egen kraft? b) Hvilken tillit hadde Jesus til sin Far, og hvor-
for hadde han en slik tillit?
17. Hvorfor må vi vende oss til Gud for å kunne holde ut, og hvor-
dan kan vi gjøre det?
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Sønn følte behov for å påkalle Jehova for å få hjelp, tren-
ger jo vi i enda større grad å gjøre det! I likhet med
Jesus må vi bønnfalle Jehova om og om igjen. (Matteus
7: 7) Selv om vi ikke venter å få besøk av en engel, kan vi
være sikker på én ting: Vår kjærlige Gud vil lytte
til innstendige bønner fra lojale kristne som
«er vedholdende i påkallelser og bønner
natt og dag». (1. Timoteus 5: 5) Uansett
hvilke prøvelser vi måtte møte — dår-
lig helse, tap av en av våre kjære, for-
følgelse fra motstandere — vil Jehova
besvare våre inderlige bønner om vis-
dom, mot og styrke til å holde ut.
— 2. Korinter 4: 7—11; Jakob 1: 5.

18 Den andre faktoren som satte Jesus i
stand til å holde ut, er at han så fram-
over, forbi lidelsene, til det som ventet
ham. Bibelen sier om Jesus: «På grunn
av den glede som var holdt fram for
ham, utholdt han en torturpæl.» (Heb-
reerne 12: 2) Jesu eksempel illustrerer
hvordan håp, glede og utholdenhet vir-
ker sammen. Det kan sammenfattes på
denne måten: Håp fører til glede og
glede til utholdenhet. (Romerne 15: 13;
Kolosserne 1: 11) Jesus hadde enestå-
ende framtidsutsikter. Han visste at det
at han var trofast, ville bidra til å hevde
og rettferdiggjøre Jehovas overherre-
dømme og sette ham i stand til å gjen-

18. Hvordan så Jesus framover, forbi lidelsene?

Jehova vil besvare våre inderlige bønner
om hjelp til å holde ut
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løse menneskeslekten fra synd og død. Jesus hadde også
håp om å herske som Konge og tjene som Øversteprest og
derved bringe ytterligere velsignelser til lydige mennesker.
(Matteus 20: 28; Hebreerne 7: 23—26) Jesus rettet opp-
merksomheten mot framtiden og det håpet han hadde,
og det gav ham uendelig stor glede. Denne gleden hjalp
ham til å holde ut.

19 Vi må, i likhet med Jesus, la håp, glede og utholden-
het virke sammen til gagn for oss. «Gled dere i håpet,»
sa apostelen Paulus. Han tilføyde: «Hold ut under treng-
selen.» (Romerne 12: 12) Står du overfor en alvorlig tros-
prøve akkurat nå? Da må du for all del se framover. Ikke
tap av syne at din utholdenhet vil bringe pris til Jeho-
vas navn. Hold det dyrebare håpet om Riket i fokus. Se
deg selv i Guds kommende nye verden, og forestill deg at
du opplever paradisets velsignelser. Se fram til oppfyllel-
sen av alt det vidunderlige Jehova har lovt — at hans over-
herredømme skal bli hevdet og rettferdiggjort, at alt det
onde skal bli fjernet fra jorden, og at sykdom og død skal
forsvinne. Det vil fylle ditt hjerte med glede, og denne
gleden kan hjelpe deg til å holde ut uansett hva slags
prøvelser du vil komme ut for. Når vi tenker på hva virke-
liggjørelsen av det håpet som er knyttet til Riket, vil inne-
bære, er enhver lidelse i denne verden «kortvarig og lett».
— 2. Korinter 4: 17.

«Dere skal følge nøye i hans fotspor»
20 Jesus visste at det å følge ham ville være en utfordring,

noe som krevde utholdenhet. (Johannes 15: 20) Han var
rede til å gå foran, for han visste at hans eksempel ville

19. Hvordan kan vi la håp, glede og utholdenhet virke sammen til
gagn for oss når vi møter trosprøver?
20, 21. Hva venter Jehova av oss med hensyn til utholdenhet, og hva
bør vi gå inn for?
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styrke andre. (Johannes 16: 33) Det er sant at Jesus var et
fullkomment eksempel, også når det gjaldt utholdenhet,
og vi er langt fra fullkomne. Hva venter så Jehova av oss?
Peter forklarer: «Kristus led for dere og etterlot dere et eks-
empel, for at dere skal følge nøye i hans fotspor.» (1. Peter
2: 21) Jesus etterlot «et eksempel», et forbilde, ved den må-
ten han taklet prøvelser på.1 Det forbilde han var ved sin
utholdenhet, kan sammenlignes med fotspor. Vi kan ikke
følge i hans fotspor på en fullkommen måte, men vi kan
følge «nøye» i dem.

21 La oss derfor gå inn for å følge Jesu eksempel så godt vi
kan. La oss aldri glemme at jo nøyere vi følger i Jesu fot-
spor, jo bedre utrustet vil vi være til å holde ut «til enden»
— enden for denne gamle tingenes ordning eller enden
for vårt nåværende liv. Vi vet ikke hva som kommer først,
men én ting vet vi: Jehova vil i all evighet lønne oss for vår
utholdenhet. — Matteus 24: 13.

1Det greske ordet som er oversatt med «eksempel», betyr bokstave-
lig «under-skrift». Apostelen Peter er den eneste av de kristne bibel-
skribentene som bruker dette ordet, som sies å bety «’en forskrift’, en
bokstav eller et ord i et barns skrivebok som barnet skal skrive etter
så nøyaktig som det klarer».

Hvordan kan vi følge Jesus?
˘ Hvordan bør vi betrakte lidelser som vi kan bli utsatt for fordi
vi følger Kristus? — Matteus 5: 10—12.
˘ Hva sa Jesus til sine etterfølgere at de måtte være forberedt
på, og hvordan kan vi følge den veiledningen han kom med?
— Matteus 10: 16—22.
˘ Hvordan kan vi følge Jesu eksempel når vi møter motstand og
forfølgelse? — 1. Peter 2: 18—25.
˘ Hva er det at noen trofast holder ut under lidelse, en bekref-
telse av? — 1. Peter 4: 12—14.
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D E L 2

JESUS «UNDERVISTE . . .
OG FORKYNTE DET
GODE BUDSKAP»

Han arbeidet som tømmermann. Han
utførte mirakler. Han helbredet syke. Jesus gjorde
alt dette og mye mer. Men når folk henvendte seg

til ham, kalte de ham Lærer. Ja, hans livsverk
bestod i å ’undervise og forkynne det gode

budskap’. (Matteus 4: 23) Som Jesu etterfølgere
må vi gjøre det samme. I denne delen skal vi
studere hans eksempel, som viser hvordan

vi kan utføre dette arbeidet.
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JESUS og apostlene er på vei nordover, fra Judea til Galilea.
Den korteste ruten — en reise på omkring tre dager — fører
dem gjennom Samaria. De har gått i flere timer da de ved
middagstider nærmer seg en liten by som heter Sykar. De
stanser for å få seg noe å spise.

2 Mens apostlene går for å kjøpe mat, sitter Jesus og hvi-
ler ved en brønn utenfor byen. En kvinne kommer for å
hente vann. Jesus kunne ha valgt å ignorere henne. Han
er «sliten etter reisen». (Johannes 4: 6) Det ville være for-
ståelig om han bare lukket øynene og lot denne samaritan-
ske kvinnen komme og gå uten å ta notis av henne. Som vi
så i kapittel 4 i denne boken, regner kvinnen sikkert med at
en jødisk mann vil se ned på henne. Men Jesus innleder en
samtale med henne.

3 Han begynner med en illustrasjon, som han henter fra
kvinnens daglige liv — ja fra det hun holder på med nett-
opp i det øyeblikket han snakker til henne. Hun har kom-
met for å dra opp vann; Jesus snakker om livgivende vann
som vil stille hennes åndelige tørst. Flere ganger kommer
hun inn på punkter som kan være kontroversielle.1 Jesus

1Når hun for eksempel spør Jesus om hvordan han, som er jøde,
kan henvende seg til henne, en samaritan, refererer hun til den
århundrelange striden mellom jøder og samaritaner. (Johannes 4: 9)
Hun sier også at hennes folk er etterkommere av Jakob, noe jødene
på den tiden avviser på det sterkeste. (Johannes 4: 12) Jødene kaller
samaritanene kuteere (et folk som stammer fra Kuta) for å under-
streke at de er etterkommere av fremmede folkeslag.

1—4. a) Hvordan underviser Jesus en samaritansk kvinne, og hva
fører det til? b) Hvordan reagerer apostlene?

K A P I T T E L 8

«Det er dette jeg er
utsendt for»





unngår på en taktfull måte å ta opp noen stridsspørsmål og
holder samtalen i det sporet han har begynt på. Han foku-
serer på åndelige ting — den rene tilbedelse og Jehova Gud.
Det han sier, får vidtrekkende følger, for kvinnen forteller
det til folket i byen, og de vil også høre på Jesus. — Johan-
nes 4: 3—42.

4 Så kommer apostlene tilbake. Hvordan reagerer de på
det uvanlige vitnesbyrdet Jesus avlegger? De viser ingen
tegn til begeistring. De er overrasket over at Jesus i det
hele tatt snakker med denne kvinnen, og de sier etter alt
å dømme ikke noe til henne. Etter at hun har gått, ber de
Jesus inntrengende om å spise den maten de har kjøpt.
Men Jesus sier til dem: «Jeg har mat å spise som dere ikke
vet om.» Først blir de forundret og tar det han sier, helt
bokstavelig. Han forklarer så hva han mener: «Min mat er å
gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjer-
ning.» (Johannes 4: 32, 34) På denne måten lærer han dem
at hans livsgjerning er viktigere for ham enn mat. Han vil
at de skal se det på samme måte. Hvilket oppdrag sikter
han til?

5 Jesus sa en gang: «[Jeg må] forkynne det gode budskap
om Guds rike, for det er dette jeg er utsendt for.» (Lukas 4:
43) Ja, Jesus ble sendt for å forkynne det gode budskap om
Guds rike og undervise folk.1 De som følger Jesus i vår tid,
har fått det samme oppdraget. Det er derfor viktig at vi ten-
ker over hvorfor Jesus forkynte, hva han forkynte, og hvil-
ken holdning han hadde til det oppdraget han hadde fått.

1
˚

A forkynne vil si å kunngjøre et budskap.
˚

A undervise vil si om-
trent det samme, men når man underviser, er man mer detaljert og
går mer i dybden. God undervisning innebærer at man prøver å nå
hjertet til dem man underviser, og motivere dem til å handle i sam-
svar med det de hører.

5. Hva var Jesu livsgjerning, og hva skal vi se på i dette kapitlet?
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Hvorfor Jesus forkynte
6 Vi skal først se på hva Jesus følte for de sannhetene han

lærte folk. Deretter skal vi se på den holdning han hadde
til dem han underviste. Jesus brukte en talende illustrasjon
for å vise hvordan han så på det å gjøre andre kjent med
de sannhetene Jehova hadde lært ham. Han sa: «Enhver of-
fentlig lærer, når han er opplært med hensyn til himlenes
rike, [er] lik en mann, en husbond, som bærer fram nye
og gamle ting fra sitt skattkammer.» (Matteus 13: 52) Hva
er grunnen til at husbonden i denne illustrasjonen bærer
fram ting fra skattkammeret sitt?

7 Husbonden gjør ikke dette bare for stolt å vise fram eien-
delene sine, slik kong Hiskia i gammel tid en gang gjorde
— noe som fikk sørgelige følger. (2. Kongebok 20: 13—20)
Hva er husbondens motiv? Vi kan illustrere det: Du besø-
ker en lærer som du setter stor pris på, hjemme hos ham.
Han åpner en skrivebordsskuff og tar fram et par brev. Det
ene er gulnet av elde, det andre er av nyere dato. Dette er
brev som han har fått fra sin far — det ene for lenge siden,
da han selv bare var en gutt, og det andre mye senere. Øy-
nene hans stråler av glede når han forteller deg hvor stor
pris han setter på disse brevene, og hvordan de rådene han
har fått der, har forandret livet hans og også vil kunne
hjelpe deg. Det er tydelig at brevene betyr mye for ham.
(Lukas 6: 45) Han viser dem til deg, ikke for å skryte eller
vinne noe på det, men for at du skal ha nytte av det som
står i dem, og skjønne hvor verdifulle de er.

8 Den store Lærer, Jesus, hadde lignende motiver for å
snakke med andre om Guds sannheter. Han så på disse
sannhetene som uvurderlige skatter. Han elsket dem, og
han var ivrig etter å dele dem med andre. Han ville at alle

6, 7. Hvordan ville Jesus at «enhver offentlig lærer» skal se på det
å forkynne det gode budskap for andre? Illustrer.
8. Hvorfor har vi god grunn til å se på de sannhetene vi lærer ut fra
Guds Ord, som skatter?
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som fulgte ham, «enhver offentlig lærer», skulle føle det
slik. Gjør vi det? Vi har god grunn til å elske hver eneste
sannhet som vi lærer ut fra Guds Ord. Vi verdsetter disse
åndelige skattene, enten det dreier seg om sannheter som
vi har kjent lenge, eller om sannheter vi har fått en klarere
forståelse av i den senere tid. Når vi snakker med begeist-
ring og bevarer vår kjærlighet til det Jehova har lært oss,
kan vi hjelpe andre til å føle det på samme måte, slik Jesus
gjorde.

9 Jesus hadde også stor kjærlighet til de menneskene han
underviste. Vi skal se nærmere på det i Del 3. Det var for-
utsagt at Messias skulle «synes synd på den ringe og den
fattige». (Salme 72: 13) Ja, Jesus brydde seg virkelig om
andre mennesker. Han var interessert i hva de tenkte, og
hva som fikk dem til å handle som de gjorde. Han var opp-
tatt av de byrdene som tynget dem, og forstod hva det var
som kunne hindre dem i å ta imot sannheten. (Matteus 11:
28; 16: 13; 23: 13, 15) Tenk for eksempel på den samaritan-
ske kvinnen. Det gjorde sikkert dypt inntrykk på henne at
Jesus interesserte seg for henne. Det at han hadde innsikt
i hennes personlige situasjon, fikk henne til å erkjenne at
han var en profet, og fortelle andre om ham. (Johannes 4:
16—19, 39) Vi kan riktignok ikke lese hva som bor i hjertet
til dem vi forkynner for. Men vi kan vise folk interesse, slik
Jesus gjorde. Vi kan vise at vi bryr oss om dem, og vi kan
ordlegge oss på en måte som viser at vi tar hensyn til deres
spesielle interesser og deres problemer og behov.

Hva Jesus forkynte
10 Hva var det Jesus forkynte? Hvis du prøvde å finne sva-

ret ved å undersøke læren til mange av de kirkesamfun-
nene som hevder at de representerer ham, ville du kanskje

9. a) Hvordan så Jesus på de menneskene han underviste? b) Hvor-
dan kan vi etterligne Jesu holdning til folk?
10, 11. a) Hva forkynte Jesus? b) Hvordan oppstod behovet for Guds
rike?
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komme til at han forkynte et slags sosialt evangelium. El-
ler kanskje du ville få inntrykk av at han gjorde seg til tals-
mann for politiske reformer eller la vekt på menneskenes
frelse som det viktigste. Men som vi allerede har nevnt, sa
Jesus klart og tydelig: «[Jeg må] forkynne det gode budskap
om Guds rike.» Hva innebar egentlig det?

11 Husk at Jesus var til stede i himmelen da Satan første
gang drog Jehovas overherredømmes rettmessighet i tvil.
Det må ha gjort Jesus vondt å se at hans rettferdige Far
ble bakvasket og anklaget for å være en urettferdig Hersker
som holder gode ting tilbake fra sine skapninger. Og hvor
såret må han ikke ha blitt da Adam og Eva, menneskehe-
tens framtidige foreldre, trodde på Satan! Sønnen så hvor-
dan dette opprøret førte til synd og død for menneskeslek-
ten. (Romerne 5: 12) Men hvor glad må han ikke ha blitt
da han fikk vite at hans Far en dag skulle ordne opp i for-
holdene!

12 Hva var det framfor alt nødvendig å ordne opp i? Jeho-
vas hellige navn måtte helliges, renses for all den vanære
som Satan og hans tilhengere hadde ført over det. Jeho-
vas rettmessige overherredømme, hans måte å herske på,
måtte forsvares. Jesus forstod disse viktige stridsspørsmå-
lene bedre enn noe annet menneske. I mønsterbønnen,
Fadervår, lærte han sine etterfølgere at de først skulle be
om at hans Fars navn må bli helliget, deretter om at hans
Fars rike må komme, og så om at Guds vilje må skje på jor-
den. (Matteus 6: 9, 10) Guds rike, med Kristus Jesus som
hersker, skal om kort tid fjerne Satans onde verdensord-
ning og for all framtid slå fast at Jehovas styre er rettferdig.
— Daniel 2: 44.

13 Guds rike var temaet i Jesu forkynnelse. Alt det han
sa, og alt det han gjorde, bidrog til å vise hva Riket er, og

12, 13. Hva skal Guds rike ordne opp i, og hvordan gjorde Jesus dette
riket til det sentrale i sin forkynnelse?
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hvordan det kommer til å tjene Jehovas hensikt. Jesus lot
ingenting avlede hans oppmerksomhet fra det oppdraget
han hadde fått — å forkynne det gode budskap om Guds
rike. Det var mange store problemer og mye urettferdighet
i samfunnet på hans tid, men han konsentrerte seg om sitt
budskap og sitt arbeid. Betydde det at han var sneversynt
og la fram sitt budskap på en kjedelig og stereotyp måte?
Overhodet ikke!

14 Som vi kommer til å se i hele denne delen av boken,
gjorde Jesus sin undervisning både interessant og fengs-
lende. Han appellerte til folks hjerte. Dette får oss kanskje
til å tenke på den vise kong Salomo, som søkte å finne til-
talende ord, rette ord, sannhets ord, for å formidle de tan-
kene som Jehova inspirerte ham til å skrive ned. (Forkyn-
neren 12: 10) Jehova gav denne mannen, som riktignok
var ufullkommen, «et hjerte som favnet vidt», slik at han
kunne tale om mange ulike emner — fugler og fisker, trær
og dyr. Folk kom langveisfra for å høre ham tale. (1. Konge-
bok 4: 29—34) Men Jesus var «mer enn Salomo». (Matteus
12: 42) Han var mye visere enn ham og hadde et hjerte
som favnet mye videre. Når Jesus underviste folk, tok han
utgangspunkt i sin overlegne kunnskap fra Guds Ord og
sin enestående kjennskap til fugler, dyr, fisker, jordbruk,
værforhold, aktuelle hendelser, historie og sosiale forhold.
Men han briljerte aldri med sine kunnskaper for å gjøre
inntrykk på andre. Hans budskap var enkelt og klart. Det
var ikke rart at folk gjerne ville høre ham tale! — Markus
12: 37; Lukas 19: 48.

15 De kristne i vår tid forsøker å følge Jesu eksempel.
Vi har ikke hans enorme visdom og kunnskap, men vi
har alle et visst mål av kunnskap og erfaring som vi kan
øse av når vi snakker med andre om Guds Ords sannheter.

14, 15. a) Hvordan viste Jesus seg å være «mer enn Salomo»? b) Hvor-
dan kan vi etterligne Jesus når vi forkynner?
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Foreldre kan for eksempel bruke sin erfaring med å opp-
dra barn for å illustrere den kjærlighet Jehova har til sine
barn. Andre kan bruke eksempler eller illustrasjoner fra sitt
arbeid, fra skolen eller fra sin kunnskap om mennesker og
aktuelle hendelser. Samtidig passer vi på at vi ikke lar noe
lede oppmerksomheten bort fra det vi skal forkynne — det
gode budskap om Guds rike. — 1. Timoteus 4: 16.

Jesu holdning til sin tjeneste
16 Jesus så på sin tjeneste, forkynnergjerningen, som en

dyrebar skatt. Han fant glede i å hjelpe folk til å se hans
himmelske Far slik som han virkelig er, ikke som den
mystiske skikkelsen han blir framstilt som gjennom men-
neskers forvirrende læresetninger og tradisjoner. Jesus fant
glede i å hjelpe folk til å komme i et godkjent forhold til
Jehova og få håp om evig liv. Han frydet seg over å gi dem
den trøst og glede som det gode budskap bringer. Hvordan
viste han at han hadde slike følelser? Vi skal se på tre må-
ter han gjorde det på.

17 For det første: Jesus satte tjenesten på førsteplassen i sitt
liv.

˚
A snakke om Guds rike var hans livsgjerning, hans ho-

vedinteresse. Det var derfor Jesus levde et enkelt liv, som vi
så i kapittel 5. Han holdt blikket fokusert på det som be-
tydde mest, slik han også oppfordret andre til å gjøre. Han
lot seg ikke distrahere av en mengde ting som han ville
bli nødt til å betale for, vedlikeholde og reparere eller er-
statte etter som tiden gikk. Han levde enkelt for at ikke noe
unødig skulle hindre ham i hans tjeneste. — Matteus 6: 22;
8: 20.

18 For det andre: Jesus gav av seg selv i sin tjeneste. Han
brukte mye energi i tjenesten; han gikk bokstavelig hund-

16, 17. a) Hvordan betraktet Jesus sin tjeneste? b) Hvordan viste Jesus
at han satte tjenesten på førsteplassen i sitt liv?
18. På hvilke måter gav Jesus av seg selv i sin tjeneste?
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revis av kilometer på kryss og tvers i Palestina for å finne
mennesker som han kunne gjøre kjent med det gode bud-
skap. Han snakket med dem i deres hjem, på torgene og
ute i det fri. Han snakket med dem også når han var trett,
sulten og tørst, og når han hadde behov for å slappe litt
av sammen med sine nærmeste venner. Til og med like før
han døde, fortsatte han å gjøre andre kjent med det gode
budskap om Guds rike! — Lukas 23: 39—43.

19 For det tredje: Jesus betraktet tjenesten som noe det has-
tet med å utføre. Tenk på den samtalen han hadde med den
samaritanske kvinnen ved brønnen utenfor Sykar. Apost-
lene syntes øyensynlig ikke at det var så presserende å
snakke om det gode budskap akkurat da. Jesus sa til dem:
«Sier dere ikke at det ennå er fire måneder til høsten kom-
mer? Se, jeg sier dere: Løft deres øyne og se på markene, at
de er hvite til innhøstning.» — Johannes 4: 35.

20 I denne illustrasjonen tok Jesus utgangspunkt i den års-
tiden de befant seg i. Det var tydeligvis i måneden kis-
lev (november/desember). Det var ennå fire måneder til
bygghøsten, som begynte omkring 14. nisan, ved påske-
tider. Bøndene hadde derfor ennå ikke noen følelse av at
det hastet med å begynne innhøstningen. De hadde rike-
lig med tid på seg. Men hva med innhøstningen av men-
nesker? Jo, det var mange som var ivrige etter å høre,
lære, bli Jesu disipler og gripe det enestående håpet som
Jehova holdt fram for dem. Det var som om Jesus kunne
se ut over disse symbolske markene og se at de var hvite
av modent korn som bølget mykt i vinden og signali-
serte at de var modne til innhøstning.1 Tiden var inne, og

1En håndbok sier om dette verset: «Når kornet er modent, skifter
det farge fra grønt til gult eller gulhvitt, noe som viser at tiden er inne
til å skjære det.»

19, 20. Hvordan illustrerte Jesus at forkynnelsesarbeidet hastet?
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det hastet med å få utført arbeidet! Da menneskene i én
by forsøkte å få Jesus til å bli hos dem, svarte han derfor:
«Også for andre byer må jeg forkynne det gode budskap
om Guds rike, for det er dette jeg er utsendt for.» — Lukas
4: 43.

21 Vi kan etterligne Jesus på alle de tre måtene som vi nå
har sett på. Vi kan gjøre den kristne tjeneste til det viktigste
i vårt liv. Selv om vi kanskje har familie og verdslige for-
pliktelser, kan vi vise at vi setter tjenesten først, ved at vi
med iver deltar regelmessig i den, slik Jesus gjorde. (Mat-
teus 6: 33; 1. Timoteus 5: 8) Vi kan gå inn for tjenesten og
gi gavmildt av vår tid, våre krefter og våre midler for å
støtte den. (Lukas 13: 24) Og vi kan hele tiden minne oss
selv om at arbeidet er presserende. (2. Timoteus 4: 2) Vi må
benytte alle anledninger til å forkynne!

22 Jesus viste også at han var klar over hvor viktig arbei-
det er, ved å sørge for at det kom til å fortsette etter hans
død. Han gav sine etterfølgere i oppdrag å fortsette å for-
kynne og undervise. Det neste kapitlet handler om dette
oppdraget.

21. Hvordan kan vi etterligne Jesus?
22. Hva handler det neste kapitlet om?

Hvordan kan vi følge Jesus?
˘ Hvordan kan det vi ber om, og det vi gjør, vise at vi har
forstått at forkynnelsesarbeidet er presserende? — Matteus 9:
35—38.
˘ Hvordan kan Jesu holdning anspore oss hvis vi merker at
vår iver i tjenesten er i ferd med å avta? — Markus 1: 35—39.
˘ Hvordan bør vi betrakte mennesker som blir undertrykt
eller sett ned på, når vi forkynner? — Lukas 18: 35 til 19: 10.
˘ Hvorfor må vi aldri la det at vi blir møtt med likegyldig-
het eller en fiendtlig holdning, legge en demper på vår iver?
— Johannes 7: 32—52.
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EN BONDE har en stor oppgave foran seg. Det er noen
måneder siden han pløyde og sådde. Han har sett hvor-
dan de første spirene kom til syne, og gledet seg over plan-
tenes vekst. Nå får han lønn for alt sitt harde arbeid, for ti-
den er inne til å høste. Problemet er at avlingen er altfor
stor til at han kan klare innhøstningen alene. Han har jo
begrenset tid på seg til å få den dyrebare avlingen i hus.
Han bestemmer seg derfor for å leie inn noen arbeidere og
sende dem ut på åkrene.

2 Om våren i år 33 befinner den oppstandne Jesus seg

1—3. a) Hva gjør en bonde når avlingen hans blir så stor at han ikke
klarer å høste den inn alene? b) Hvilken situasjon befinner Jesus seg
i om våren i år 33, og hva gjør han?

K A P I T T E L 9

«Gå . . . og
gjør disipler»

Hva kan en bonde gjøre hvis avlingen er for stor
til at han kan klare å høste den inn alene?



i en lignende situasjon. I den tiden han har utført sin
jordiske tjeneste, har han sådd sannhetens såkorn. Nå
er tiden for innhøstningen kommet, og avlingen er
stor. Mange lydhøre mennesker må samles inn som disip-
ler. (Johannes 4: 35—38) Hvordan håndterer Jesus denne
situasjonen? På et fjell i Galilea, kort tid før sin himmel-
fart, gir han sine disipler i oppdrag å finne flere arbei-
dere. Han sier: «Gå derfor og gjør disipler av mennes-
ker av alle nasjonene, idet dere døper dem . . . og lærer
dem å holde alt det jeg har befalt dere.» — Matteus 28:
19, 20.

3 Dette oppdraget viser hva det egentlig vil si å være en
sann etterfølger av Jesus. La oss nå se på tre spørsmål:
Hvorfor gav Jesus sine disipler i oppdrag å finne flere ar-
beidere? Hvilken opplæring gav han dem med tanke på
det? Hvordan berører dette oppdraget oss?

Hvorfor det var behov for flere arbeidere
4 Da Jesus begynte sin jordiske tjeneste i år 29, visste han

at han begynte på et arbeid som han ikke ville kunne full-
føre på egen hånd. I den korte tiden han hadde igjen på
jorden, var det begrenset hvor stort område han kunne
gjennomarbeide, og hvor mange mennesker han kunne
nå med Rikets budskap. Han forkynte jo i første rekke
for jøder og proselytter, «de bortkomne sauene av Isra-
els hus». (Matteus 15: 24) Men disse «bortkomne sauene»
var spredt omkring i hele Israel, et område på mange tu-
sen kvadratkilometer. Etter hvert skulle dessuten også res-
ten av verden få høre det gode budskap. — Matteus 13: 38;
24: 14.

5 Jesus var klar over at det var mye arbeid som ville

4, 5. Hvorfor ville ikke Jesus kunne fullføre det arbeidet han hadde
begynt på, og hvem måtte fortsette arbeidet etter hans himmelfart?
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gjenstå etter at han var død. Han sa til de elleve tro-
faste apostlene: «I sannhet, ja i sannhet, sier jeg dere: Den
som viser tro på meg, han skal også gjøre de gjerninger
jeg gjør; og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for
jeg går til Faderen.» (Johannes 14: 12) Ettersom han
skulle vende tilbake til himmelen, måtte hans etterfølgere
— ikke bare apostlene, men også alle hans framtidige di-
sipler — fortsette forkynnelses- og undervisningsarbeidet.
(Johannes 17: 20) Jesus erkjente ydmykt at deres gjernin-
ger kom til å være større enn hans. Hvordan? På tre måter.

6 For det første kom Jesu etterfølgere til å gjennom-
arbeide mer distrikt. I dag forkynner de like til jordens en-
der, langt utenfor grensene til det landet hvor Jesus selv
forkynte. For det andre kom de til å nå flere mennesker.
Den lille gruppen disipler som Jesus etterlot seg, ble snart
til flere tusen. (Apostlenes gjerninger 2: 41; 4: 4) Nå er de
flere millioner, og hundretusener av nye blir døpt hvert
år. For det tredje skulle de forkynne over en lengre tidsperi-
ode — helt fram til vår tid, nesten 2000 år etter at Jesus av-
sluttet sin tre og et halvt år lange tjeneste.

7 Jesus viste sine etterfølgere stor tillit da han sa at de
skulle gjøre «større gjerninger enn disse». Han betrodde
dem et arbeid som var av aller største betydning for ham,
et arbeid som bestod i å forkynne «det gode budskap om
Guds rike» og undervise dem som var lydhøre. (Lukas 4:
43) Han var overbevist om at de trofast kom til å utføre
dette oppdraget. Hva betyr dette for oss som lever nå? Når
vi helhjertet og med iver deltar i tjenesten, viser vi at hans
etterfølgere har vært hans tillit verdig. Er ikke det et stort
privilegium? — Lukas 13: 24.

6, 7. a) På hvilke måter skulle de gjerningene Jesu etterfølgere gjorde,
være større enn hans? b) Hvordan kan vi vise at Jesu etterfølgere har
vært hans tillit verdig?
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Opplært til å avlegge et vitnesbyrd
8 Jesus gav disiplene den beste opplæring i tjenesten som

det går an å få. Han var framfor alt et fullkomment eks-
empel for dem. (Lukas 6: 40) I det forrige kapitlet drøftet
vi den holdning han hadde til tjenesten. Tenk et øyeblikk
på de disiplene som var sammen med Jesus på hans for-
kynnelsesreiser. De så at han forkynte overalt hvor det var
mennesker — på strender og i fjellskråninger, i byer og på
torg og hjemme hos folk. (Matteus 5: 1, 2; Lukas 5: 1—3;
8: 1; 19: 5, 6) De så at han arbeidet hardt, at han stod tid-
lig opp og holdt det gående til langt på kveld. Tjenesten
var ikke noe tilfeldig tidsfordriv for ham! (Lukas 21: 37,
38; Johannes 5: 17) De forstod sikkert at det var hans dype
kjærlighet til andre mennesker som drev ham. De kunne
kanskje lese den medlidenhet han følte, i ansiktsuttrykket
hans. (Markus 6: 34) Hvilken virkning tror du Jesu eksem-
pel hadde på disiplene? Hvilken virkning ville det ha hatt
på deg?

9 Som Jesu etterfølgere går vi inn for å følge hans eksem-
pel i tjenesten. Vi lar derfor ikke noe middel være uprøvd
når det gjelder å avlegge «et grundig vitnesbyrd». (Apostle-
nes gjerninger 10: 42) I likhet med Jesus oppsøker vi folk i
deres hjem. (Apostlenes gjerninger 5: 42) Hvis det er nød-
vendig, forandrer vi vår timeplan, så vi kan oppsøke folk
når det er større sannsynlighet for at de er hjemme. Vi
henvender oss også på en diskré måte til folk på offentlige
steder — på gaten, i parker, i forretninger og på arbeids-
plassen. Vi «arbeider . . . hardt og anstrenger oss» i tjenes-
ten, for dette er et arbeid som vi tar alvorlig. (1. Timo-
teus 4: 10) En inderlig kjærlighet til våre medmennesker
får oss til å se etter muligheter til å forkynne når som helst
og hvor som helst folk er å finne. — 1. Tessaloniker 2: 8.

8, 9. Hva slags eksempel foregikk Jesus med i tjenesten, og hvordan
kan vi følge hans eksempel?
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10 Jesus gav også disiplene
opplæring ved å gi dem
veiledning. Før han sendte
ut de tolv apostlene og se-
nere de 70 disiplene for
at de skulle forkynne, fikk
de detaljerte instrukser om
hva de skulle si og gjøre.
(Matteus 10: 1—15; Lukas

10: 1—12) Opplæringen gav
gode resultater, for i Lukas
10: 17 leser vi: «Så kom de
sytti glade tilbake.» La oss nå
se på to viktige ting Jesus

lærte disiplene. Husk at det han sa, må forstås i forhold til
det som var jødisk skikk og bruk i bibelsk tid.

11 Jesus lærte disiplene å stole på Jehova. Han sa til dem:
«Skaff dere ikke gull eller sølv eller kobber til beltepun-
gene deres eller en matpose til reisen eller to underkled-
ninger eller sandaler eller en stav; for arbeideren fortjener
sin føde.» (Matteus 10: 9, 10) Det var vanlig at reisende på
den tiden hadde med seg en beltepung til å ha penger i,
en matpose og et ekstra par sandaler.1 Men da Jesus sa til
disiplene at de ikke skulle tenke på slike ting, sa han i vir-
keligheten: «Stol helt og fullt på Jehova, for han vil sørge
for dere.» Jehova ville sørge for dem ved å få dem som tok
imot det gode budskap, til å vise gjestfrihet, noe som var
vanlig i Israel. — Lukas 22: 35.

1En beltepung var muligens et slags pengebelte som ble brukt til
å ha mynter i. En matpose var en større pose, vanligvis av lær, som
ble båret over skulderen og brukt til å ha proviant og andre ting i.

10—12. Hvilke viktige ting lærte Jesus disiplene før han sendte dem
ut for å forkynne?

Kjærlighet motiverer oss
til å forkynne der hvor

folk er å finne
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12 Jesus lærte også disiplene at de ikke måtte la seg dis-
trahere av unødige ting. Han sa: «Hils ikke på noen langs
veien ved å omfavne dem.» (Lukas 10: 4) Ville Jesus at de
skulle være kjølige og avmålte? Slett ikke. Men i bibelsk
tid innebar det å hilse på noen ofte mye mer enn bare å si
et enkelt «god dag». En bibelkommentator sier: «Hilsener
blant orientalere bestod ikke i et lite nikk eller et hånd-
trykk, slik de gjør blant oss. De ble utført ved mange om-
favnelser, ved at man bøyde seg for hverandre, og også
ved at man kastet seg ned. Alt dette tok mye tid.» Da
Jesus sa til disiplene at de ikke skulle engasjere seg i slike
tradisjonelle hilsener, sa han i virkeligheten: «Dere må ut-
nytte tiden best mulig, for det budskapet dere forkynner,
er presserende.»1

13 Vi legger oss på hjerte de instruksene Jesus gav di-
siplene den gangen. Vi stoler helt og fullt på Jehova når
vi utfører vår tjeneste. (Ordspråkene 3: 5, 6) Vi vet at vi
aldri kommer til å mangle de nødvendige ting til li-
vets opphold når vi ’fortsetter å søke riket først’. (Matteus
6: 33) Heltidsforkynnere over hele verden kan bekrefte
at Jehovas arm aldri er kort, ikke engang i vanskelige ti-
der. (Salme 37: 25) Vi forstår også at det er viktig at vi
ikke lar oss distrahere. Hvis vi ikke passer på, kan vi lett
bli avsporet i denne tingenes ordning. (Lukas 21: 34—36)
Dette er imidlertid ikke en tid da vi kan tillate oss å la oss

1Profeten Elisja kom en gang med lignende instrukser. Da han
sendte sin tjener, Gehasi, hjem til en kvinne som nettopp hadde mis-
tet sønnen sin, sa han: «Dersom du treffer noen, skal du ikke hilse på
ham.» (2. Kongebok 4: 29) Oppdraget var presserende, så det var ikke
tid til å la seg hefte unødig.

13. På hvilke måter kan vi vise at vi legger oss på hjerte de instruk-
sene Jesus gav sine disipler?

’De sytti kom glade tilbake’
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distrahere. Vi har et presserende budskap; det gjelder folks
liv. (Romerne 10: 13—15) Det at vi bevarer følelsen av at vi
har et arbeid som det haster med å få utført, vil forhindre
at vi lar ting i denne verden som kunne distrahere oss,
legge beslag på tid og krefter som er bedre anvendt i tje-
nesten. Husk at den tiden som er igjen, er kort, og at høs-
ten er stor. — Matteus 9: 37, 38.

Et oppdrag som gjelder oss
14 Med ordene «gå . . . og gjør disipler» la den oppstandne

Jesus et stort ansvar på sine etterfølgere. Han tenkte ikke
bare på de disiplene som var sammen med ham denne
vårdagen på et fjell i Galilea.1 Han sa at «mennesker av
alle nasjonene» skulle bli nådd med budskapet, og at ar-
beidet skulle fortsette «inntil avslutningen på tingenes
ordning». Det er tydelig at dette oppdraget gjelder alle
som følger Jesus, også oss som lever nå. La oss derfor se litt
nærmere på Jesu ord i Matteus 28: 18—20.

15 Før Jesus gir disiplene dette oppdraget, sier han: «All
myndighet i himmelen og på jorden er blitt gitt meg.»
(Vers 18) Har Jesus virkelig så stor myndighet? Ja! Han er
erkeengelen og har kommandoen over myriader av myri-
ader av engler. (1. Tessaloniker 4: 16;

˚
Apenbaringen 12: 7)

Som «menighetens hode» har han myndighet over sine
etterfølgere på jorden. (Efeserne 5: 23) Siden 1914 har han
hersket som den messianske Konge i himmelen. (

˚
Apenba-

1De fleste av dem som fulgte Jesus, befant seg i Galilea, så det kan
ha vært ved den anledningen som er omtalt i Matteus 28: 16—20, at
den oppstandne Jesus viste seg for «mer enn fem hundre». (1. Korin-
ter 15: 6) Det kan altså ha vært flere hundre som hørte Jesu ord om
å gjøre disipler.

14. Hva er det som viser at det oppdraget som er omtalt i Matteus 28:
18—20, gjelder alle som følger Jesus? (Se også fotnoten.)
15. Hvorfor gjør vi klokt i å adlyde Jesu befaling om å gjøre disipler?
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ringen 11: 15) Hans myndighet omfatter også graven, for
han har makt til å oppreise de døde. (Johannes 5: 26—28)
Ved at Jesus først gjør klart hvilken stor myndighet han
har, viser han at det han deretter sier, ikke er et forslag,
men en befaling. Vi gjør klokt i å adlyde den, for hans
myndighet er ikke noe han har tilranet seg; han har fått
den av Gud. — 1. Korinter 15: 27.

16 Jesus presenterer nå hovedtrekkene ved oppdraget.
Han begynner med et enkelt ord: «Gå.» (Vers 19) På
den måten oppfordrer han oss til å ta initiativet til å nå
andre med budskapet. Her er det rom for mange mulighe-
ter med hensyn til hvordan vi skal gå fram. Forkynnelse
fra hus til hus er en fin måte å komme i personlig kon-
takt med folk på. (Apostlenes gjerninger 20: 20) Vi er også
på utkikk etter muligheter til å forkynne uformelt. Vi er
ivrige etter å innlede en samtale om det gode budskap så
snart det byr seg en anledning i det daglige liv. Forkynnel-
sesmetodene kan variere, alt etter lokale forhold og situa-
sjoner. Men én ting er alltid den samme: Vi ’går’ og leter
etter dem «som fortjener det». — Matteus 10: 11.

17 Jesus forklarer deretter hva som er formålet med opp-
draget, nemlig at vi skal ’gjøre disipler av mennesker av
alle nasjonene’. (Vers 19) Hvordan gjør vi disipler? En di-
sippel er en som blir undervist eller opplært. Det å gjøre
disipler begrenser seg imidlertid ikke til å overbringe
kunnskap til andre. Når vi studerer Bibelen med interes-
serte, er vårt mål å hjelpe dem til å bli Jesu etterfølgere.
Hver gang det er mulig, framhever vi Jesu eksempel, slik
at de vi studerer med, lærer å se hen til ham som sin Læ-
rer og sitt Forbilde. Målet er at de skal lære å leve slik

16. Hva er det Jesus ber oss om å gjøre når han sier at vi skal «gå»,
og hvordan adlyder vi denne delen av befalingen?
17. Hvordan går vi fram for å ’gjøre disipler’?
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han levde, og gjøre det arbeidet han gjorde. — Johannes
13: 15.

18 En viktig del av oppdraget blir uttrykt med disse or-
dene: «Idet dere døper dem i Faderens og Sønnens og den
hellige ånds navn.» (Vers 19) Dåpen er den viktigste mile-
pælen i en disippels liv, for den er et passende symbol på
at han av hele sitt hjerte har innviet seg til Gud. Man må
bli døpt for å bli frelst. (1. Peter 3: 21) Ja, når en døpt disip-
pel gjør sitt beste i tjenesten for Jehova, kan han se fram til
endeløse velsignelser i den kommende, nye verden. Har
du hjulpet noen til å bli en døpt disippel av Kristus? Det
er ikke noe i den kristne tjeneste som gir større grunn til
glede. — 3. Johannes 4.

19 Jesus forklarer det neste trekket ved oppdraget. Han
sier: «Og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.»
(Vers 20) Vi lærer de nye å holde det Jesus har befalt, blant
annet at vi skal elske Gud, elske vår neste og gjøre disipler.
(Matteus 22: 37—39) Vi lærer dem å bli stadig flinkere til

18. Hvorfor er dåpen den viktigste milepælen i en disippels liv?
19. Hva lærer vi de nye, og hvorfor kan det være nødvendig at un-
dervisningen fortsetter etter at de er blitt døpt?

Hvordan kan vi følge Jesus?
˘ Hvordan bør vi gå fram når vi henvender oss til andre med
budskapet om Riket? — Matteus 10: 11—13; Lukas 10: 5.
˘ Hvordan kan Jesu ord hjelpe oss til å holde ut når vi møter
motstand i forkynnelsesarbeidet? — Markus 13: 9—13.
˘ Hvordan må vi opptre overfor dem som ikke vil høre på
budskapet? — Lukas 10: 10, 11.
˘ Hva kan vi være forvisset om når vi setter forkynnelsesarbei-
det på førsteplassen? — Lukas 12: 22—31.
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å forklare bibelske sannheter og forsvare sin stadig sterkere
tro. Når de er blitt kvalifisert til å delta i det offentlige for-
kynnelsesarbeidet, samarbeider vi med dem og lærer dem
ved det vi sier, og ved vårt eksempel hvordan de kan ha en
meningsfylt andel i dette arbeidet. Undervisningen av nye
disipler er ikke nødvendigvis ferdig når de blir døpt. De
kan ha behov for videre opplæring som kan hjelpe dem
til å møte de utfordringene det medfører å følge Kristus.
— Lukas 9: 23, 24.

«Jeg er med dere alle dager»
20 Jesu siste ord i forbindelse med disiplenes oppdrag er

svært oppmuntrende: «Se, jeg er med dere alle dager inntil
avslutningen på tingenes ordning.» (Matteus 28: 20) Jesus
erkjenner at det er et alvorlig og viktig oppdrag han gir
dem. Han vet også at de kommer til å møte fiendtlige re-
aksjoner fra motstandere. (Lukas 21: 12) Men de har in-
gen grunn til å frykte. Vår Leder venter ikke at vi skal ut-
føre vårt oppdrag uten hjelp eller alene. Er det ikke godt å
vite at han som har «all myndighet i himmelen og på jor-
den», er med oss for å støtte oss?

21 Jesus forsikret disiplene om at han ville være med dem
i tjenesten opp gjennom århundrene helt til «avslutnin-
gen på tingenes ordning». Vi må fortsette å utføre vårt
oppdrag helt til enden kommer. Dette er ikke en tid da vi
kan tillate oss å sette ned tempoet. En stor, åndelig inn-
høstning er i gang! Et stort antall lydhøre mennesker blir
samlet inn. La oss som Kristi etterfølgere være fast beslut-
tet på å fullføre det viktige oppdraget vi er blitt betrodd.
La oss bruke vår tid, våre krefter og våre midler for å følge
Kristi befaling: «Gå . . . og gjør disipler.»

20, 21. a) Hvorfor har vi ingen grunn til å frykte når vi utfører det
oppdraget vi har fått? b) Hvorfor er ikke dette en tid da vi kan tillate
oss å sette ned tempoet, og hva bør vi være fast besluttet på?
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DET er ikke så lenge siden Jesus begynte sin tjeneste. Han
har nå kommet til Nasaret, hvor han vokste opp. Han
ønsker å hjelpe folket til å trekke en viktig konklusjon:
Han er den lenge lovte Messias! Hvilke beviser legger han
fram?

2 Mange venter sikkert at han skal utføre et mirakel. De
har hørt om de forunderlige gjerningene han har gjort.
Men han gir dem ikke noe slikt tegn. Han går i stedet til sy-
nagogen, som han har for vane. Han reiser seg for å lese,
og noen rekker ham Jesajas bokrull. Det er en lang rull som
trolig er rullet sammen rundt to stokker. Jesus ruller doku-
mentet forsiktig fra den ene stokken over på den andre,
helt til han finner den passasjen han ser etter. Så leser han
høyt det som nå er Jesaja 61: 1—3. — Lukas 4: 16—19.

3 Det han leser, er sikkert kjent stoff for tilhørerne. Det er
en profeti om Messias. Alle i synagogen har blikket festet
på Jesus. Stillheten er til å ta og føle på. Så begynner Jesus
å forklare, kanskje i detalj, det han har lest: «I dag er det
skriftstedet som dere nettopp hørte, oppfylt.» Tilhørerne
undrer seg over hans vinnende ord, men det er åpenbart
fortsatt mange som gjerne vil se et oppsiktsvekkende tegn.
I stedet framholder Jesus modig et eksempel fra Skriftene
for å avsløre deres mangel på tro. Like etterpå prøver folket
i Nasaret å drepe ham! — Lukas 4: 20—30.

4 Det Jesus gjorde her, ble et mønster som han fulgte

1—3. Hvilken viktig konklusjon vil Jesus at folket i Nasaret skal trekke,
og hvilke beviser legger han fram?
4. Hvilket mønster fulgte Jesus i sin tjeneste, og hva skal vi se på i
dette kapitlet?

K A P I T T E L 1 0

«Det står skrevet»
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gjennom hele sin tjeneste. Han brukte Guds inspirerte Ord
som det vektigste grunnlag for alt det han sa og gjorde. Mi-
raklene spilte riktignok en viktig rolle når han skulle vise at
Guds ånd var med ham. Men det var ikke noe Jesus syntes
hadde større tyngde enn De hellige skrifter. La oss se nær-
mere på det eksempel han foregikk med hva dette angår. Vi
skal se hvordan vår Mester siterte Guds Ord, forsvarte Guds
Ord og forklarte Guds Ord.

Han siterte Guds Ord
5 Jesus ville at folk skulle vite hvor budskapet hans kom

fra. Han sa: «Det jeg lærer, er ikke mitt, men hører ham til
som har sendt meg.» (Johannes 7: 16) En annen gang sa
han: «Jeg [gjør ikke] noe på eget initiativ; men akkurat som
Faderen har lært meg, sier jeg disse ting.» (Johannes 8: 28)
Han sa også: «De ting jeg sier til dere, taler jeg ikke av meg
selv; men Faderen, som blir i forening med meg, gjør sine
gjerninger.» (Johannes 14: 10) Jesus viste at dette var sant,
ved at han gang på gang siterte Guds skrevne Ord.

6 Når vi ser nærmere på de uttalelsene av Jesus som er
nedskrevet, ser vi at han siterte eller henviste til over halv-
parten av bøkene i De hebraiske skrifters kanon. Ved første
øyekast virker kanskje ikke det så imponerende. Det kan
være at du tenker: Vi vet jo at han forkynte og underviste
offentlig i tre og et halvt år. Hvorfor siterte han ikke alle de
inspirerte bøkene som forelå? Egentlig kan det godt hende
at han gjorde det. Husk at det er bare en brøkdel av det
Jesus sa og gjorde, som er nedskrevet. (Johannes 21: 25)
Det ville trolig ta deg bare noen få timer å lese høyt de
uttalelsene av Jesus som står i Bibelen. Tenk deg så at du

5. Hva ville Jesus at folk skulle vite, og hvordan viste han at det han
sa, var sant?
6, 7. a) I hvilken grad siterte Jesus De hebraiske skrifter, og hvorfor
er det imponerende? b) Hvordan skilte Jesu undervisning seg ut fra
de skriftlærdes?
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skulle snakke om Gud og hans rike i bare noen få timer og
på den tiden klare å flette inn henvisninger til over halv-
parten av bøkene i De hebraiske skrifter! I de fleste tilfel-
lene hadde Jesus dessuten ikke noen bokruller for hånden.
Da han holdt sin berømte bergpreken, tok han med mange
sitater fra eller henvisninger til De hebraiske skrifter — alle
etter hukommelsen!

7 Det at Jesus siterte Skriftene, viste at han hadde stor
respekt for Guds Ord. Hans tilhørere «ble slått av forund-
ring over hans måte å undervise på, for han underviste
dem som en som hadde myndighet, og ikke som de skrift-
lærde». (Markus 1: 22) Når de skriftlærde underviste, likte
de å henvise til den såkalte muntlige lov og sitere lærde rab-
binere fra tidligere tider. Jesus siterte ikke en eneste gang
den muntlige lov og viste aldri til noen rabbiner som en
autoritet. Han betraktet Guds Ord som den høyeste autori-
tet. Om og om igjen ser vi at han sa: «Det står skrevet.» Han
sa gjentatte ganger dette eller noe lignende når han under-
viste sine etterfølgere og korrigerte urette oppfatninger.

8 Da Jesus renset templet i Jerusalem, sa han: «Det står
skrevet: ’Mitt hus skal kalles et bønnens hus’, men dere
gjør det til en røverhule.» (Matteus 21: 12, 13; Jesaja 56: 7;
Jeremia 7: 11) Dagen før hadde han gjort mange store
gjerninger der. Det gjorde inntrykk på noen gutter som
var der, og de begynte å lovprise ham. De religiøse le-
derne likte ikke dette og spurte Jesus om han hørte hva
guttene sa. Han svarte: «Ja. Har dere aldri lest dette: ’Av
spedbarns og diebarns munn har du beredt deg lovpris-
ning’?» (Matteus 21: 16; Salme 8: 2) Jesus ville at disse
mennene skulle være klar over at det som skjedde, hadde
støtte i Guds Ord.

8, 9. a) Hvordan viste Jesus til Guds Ords autoritet da han renset
templet? b) På hvilken måte viste de religiøse lederne i templet grov
mangel på respekt for Guds Ord?
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9 Senere kom disse religiøse lederne i samlet flokk til Jesus
og ville vite: «Med hvilken myndighet gjør du disse ting?»
(Matteus 21: 23) Jesus hadde gjort det klinkende klart hvor
han hadde sin myndighet fra. Han hadde ikke introdusert
eller funnet opp en ny lære. Han holdt seg ganske enkelt til
det som stod i hans Fars inspirerte Ord. Disse prestene og
skriftlærde viste i virkeligheten grov mangel på respekt for
Jehova og hans Ord. Jesus avslørte deres onde motiver, og
de gjorde seg fullt ut fortjent til hans fordømmelse. — Mat-
teus 21: 23—46.

10 De sanne kristne i vår tid støtter seg, i likhet med Jesus,
til Guds Ord i tjenesten. Jehovas vitner er kjent over hele
verden for sin iver etter å gjøre andre kjent med et bibelsk
budskap. Det finnes rikelig med bibelsitater og henvisnin-
ger til Bibelen i våre publikasjoner. Og vi går inn for å vise
til Bibelen når vi snakker med folk som vi treffer i tjenes-
ten. (2. Timoteus 3: 16) Vi blir glad når noen lar oss lese
fra Bibelen og drøfte verdien og betydningen av det som
står i Guds Ord. Vi har ikke Jesu fullkomne hukommelse,
men vi har mange hjelpemidler som Jesus ikke hadde. I til-
legg til at hele Bibelen foreligger på stadig flere språk, har
vi mange bibelske hjelpemidler som vi kan benytte for å
finne et hvilket som helst vers vi leter etter. La oss gå inn
for å fortsette å sitere Bibelen og henlede folks oppmerk-
somhet på den ved alle anledninger!

Han forsvarte Guds Ord
11 Jesus erfarte at Guds Ord stadig ble angrepet, men det

overrasket ham overhodet ikke. «Ditt ord er sannhet,» sa
han til sin Far i bønn. (Johannes 17: 17) Han visste at
Satan, «verdens hersker», er «en løgner og løgnens far».

10. Hvordan kan vi etterligne Jesus ved den måten vi bruker Guds
Ord på, og hvilke hjelpemidler har vi som Jesus ikke hadde?
11. Hvorfor ble Jesus ofte nødt til å forsvare Guds Ord?
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(Johannes 8: 44; 14: 30) Tre ganger siterte Jesus Skriftene
da han avviste Satans fristelser. Satan siterte et vers fra Sal-
mene og anvendte det bevisst på en feilaktig måte; Jesus
svarte ved å forsvare Guds Ord mot en slik form for mis-
bruk. — Matteus 4: 6, 7.

12 Jesus forsvarte ofte De hellige skrifter når de ble feiltol-
ket og forvrengt. De religiøse lærerne på hans tid brukte
Guds Ord på en ulikevektig måte. De la stor vekt på at
Moseloven skulle følges til minste detalj, men de la liten
vekt på å anvende de prinsippene som de enkelte lovene
var basert på. De oppmuntret til en overfladisk form for til-
bedelse, en som la vekt på det ytre i stedet for på det som
veide tyngre — for eksempel rettferdighet, barmhjertig-
het og trofasthet. (Matteus 23: 23) Hvordan forsvarte Jesus
Guds lov?

13 I Bergprekenen brukte Jesus flere ganger uttrykket
«dere har hørt at det ble sagt» når han skulle introdusere en
forskrift i Moseloven. Deretter sa han: «Men jeg sier dere»
og forklarte så et prinsipp som stakk dypere enn til en over-
fladisk anvendelse av Loven. Kom han med argumenter
mot Loven? Nei, han forsvarte den. Folk kjente for eksem-
pel godt til den loven som sa: «Du skal ikke myrde.» Men
Jesus sa til dem at å hate et annet menneske krenket ånden
i den loven. På lignende måte var det å nære lidenskape-
lige følelser for en annen enn sin ektefelle et brudd på det
prinsippet som lå til grunn for den loven som forbød ekte-
skapsbrudd. — Matteus 5: 17, 18, 21, 22, 27—39.

14 Jesus sa også: «Dere har hørt at det er blitt sagt: ’Du
skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere:
Fortsett å elske deres fiender og å be for dem som for-
følger dere.» (Matteus 5: 43, 44) Var budet om å ’hate sin
fiende’ hentet fra Guds Ord? Nei, det var noe de religiøse

12—14. a) Hvordan viste de religiøse lederne at de ikke hadde respekt
for Moseloven? b) Hvordan forsvarte Jesus Guds Ord?
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lederne hadde funnet på. De utvannet Guds fullkomne
lov med menneskers tanker. Jesus forsvarte fryktløst Guds
Ord mot de skadelige virkningene av menneskers tradisjo-
ner. — Markus 7: 9—13.

15 De religiøse lederne angrep også Guds lov på den må-
ten at de fikk den til å virke urimelig streng. Da Jesu di-
sipler plukket noen få aks en gang de gikk gjennom noen
åkrer, påstod noen fariseere at de brøt sabbaten. Jesus be-
nyttet et eksempel fra Skriftene for å forsvare Guds Ord
mot et slikt ulikevektig syn. Han henviste til det eneste ste-
det i Skriftene hvor det står om at templets skuebrød ble
brukt utenfor helligdommen — den gangen da David og
hans sultne menn spiste det. Jesus viste disse fariseerne at
de ikke hadde forstått poenget når det gjaldt Jehovas barm-
hjertighet og medfølelse. — Markus 2: 23—27.

16 De religiøse lederne tenkte også ut juridiske smutthull
for å svekke kraften i Guds lov. Loven tillot for eksempel at
en mann skilte seg fra sin kone hvis han fant «noe anstøte-
lig» hos henne, tydeligvis et eller annet alvorlig problem
som førte skam over familien. (5. Mosebok 24: 1) Men på
Jesu tid brukte de religiøse lederne denne innrømmelsen i
Loven som en unnskyldning for at en mann kunne skille
seg fra sin kone av alle slags grunner — til og med for å
ha svidd middagen hans!1 Jesus viste at de hadde gitt et
svært misvisende bilde av Moses’ inspirerte ord. Han gjen-
innførte deretter Jehovas opprinnelige norm for ekteska-

1Historieskriveren Josefus i det første århundre, som selv var en fra-
skilt fariseer, hevdet på et senere tidspunkt at skilsmisse kunne tilla-
tes «av en hvilken som helst grunn (og det er mange slike grunner
menn viser til)».

15. Hvordan forsvarte Jesus Guds lov mot forsøk på å få den til å virke
urimelig streng?
16. Hva hadde de religiøse lederne gjort med Moses’ ord om skils-
misse, og hvordan reagerte Jesus?
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pet, nemlig monogami, og framholdt seksuell umoral som
den eneste gyldige skilsmissegrunn. — Matteus 19: 3—12.

17 Kristi etterfølgere i vår tid føler seg også forpliktet til å
forsvare De hellige skrifter mot angrep. Når religiøse ledere
sier at moralnormene i Guds Ord er gammeldagse, angri-
per de i virkeligheten Bibelen. Bibelen blir også angrepet
når trossamfunn forkynner falsk lære og presenterer den
som noe som har sin støtte i Bibelen. Vi ser det som et pri-
vilegium å forsvare Guds rene sannhetsord — for eksempel
å vise at Gud ikke er en del av en treenighet. (5. Mosebok
4: 39) Men vi ønsker å opptre med takt, med ekte mildhet
og med dyp respekt. — 1. Peter 3: 15.

Han forklarte Guds Ord
18 Jesus levde i himmelen da De hebraiske skrifter ble

nedskrevet. Han må virkelig ha gledet seg over å få mulig-
het til å komme til jorden og være med på å forklare Guds
Ord. Tenk for eksempel på den minneverdige dagen etter
hans oppstandelse da han traff to av disiplene på veien til
Emmaus. Før de kjente ham igjen, fortalte de ham hvor
bedrøvet og forvirret de var etter at deres kjære Mester var
død. Hvordan reagerte han? «Han begynte med Moses og
alle Profetene og forklarte for dem ting som vedrørte ham
selv i alle Skriftene.» Hvordan reagerte de? De sa senere til
hverandre: «Brant ikke våre hjerter da han talte til oss på
veien, da han fullt ut åpnet Skriftene for oss?» — Lukas 24:
15—32.

19 Senere den samme dagen kom Jesus sammen med
apostlene og noen andre. Legg merke til hva han gjorde for
dem: «Så åpnet han fullt ut deres sinn, så de kunne forstå

17. Hvordan etterligner de kristne i vår tid Jesus med hensyn til å for-
svare Guds Ord?
18, 19. Hvilke eksempler viser at Jesus hadde en enestående evne til
å forklare Guds Ord?
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Skriftene.» (Lukas 24: 45) Dette fikk dem sikkert til å tenke
tilbake på de mange, mange gangene Jesus hadde gjort noe
lignende for dem — og for alle som ville høre. Han for-
klarte ofte godt kjente skriftsteder på en måte som gjorde
et uforglemmelig inntrykk på hans tilhørere, og som gav
dem en ny og dypere forståelse av Guds Ord.

20 En gang snakket Jesus med en gruppe saddukeere. Sad-
dukeerne var en sekt innenfor jødedommen som var knyt-
tet til presteskapet, og de trodde ikke på oppstandelsen.
Jesus sa til dem: «Med hensyn til de dødes oppstandelse
— har dere ikke da lest det som ble talt til dere av Gud, som
sa: ’Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud’?
Han er ikke de dødes Gud, men de levendes.» (Matteus 22:
31, 32) Dette var et skriftsted som de kjente godt. Ordene
var nedskrevet av en mann som saddukeerne hadde høy
aktelse for — Moses. Ser du hvor kraftfullt dette argumen-
tet var?

21 Det Jesus refererte til, fant sted omkring 1514 fvt.,
da Moses snakket med Jehova ved den brennende torne-
busken. (2. Mosebok 3: 2, 6) Abraham hadde da vært død i
329 år, Isak i 224 år og Jakob i 197 år. Likevel sa Jehova: «Jeg
er» deres Gud. Saddukeerne visste at Jehova ikke er som en
av hedningenes dødsguder som hersker i en mytisk under-
verden. Nei, han er «de levendes» Gud, som Jesus sa. Hva
må det bety? Jesu konklusjon var klar: «De lever alle for
ham.» (Lukas 20: 38) Trofaste tjenere for Jehova som er
døde, er trygt bevart i hans ubegrensede, aldri sviktende
minne. Det er så sikkert at Jehova skal oppreise dem fra de
døde, at de kan omtales som levende. (Romerne 4: 16, 17)
Var ikke dette en enestående måte å forklare Guds Ord på?
Det er ikke rart at folkeskarene var «slått av forundring».
— Matteus 22: 33.

20, 21. Hvordan forklarte Jesus det Jehova hadde sagt til Moses ved
den brennende tornebusken?
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22 De kristne i vår tid har også det privilegium at de
kan forklare Guds Ord. Vi kan etterligne Jesus selv om
vi ikke har et fullkomment sinn og fullkommen hukom-
melse. Men vi får ofte anledning til å lese et skriftsted
for folk som de allerede kjenner, og forklare sider ved
det som de kanskje aldri har tenkt på. Det kan for eks-
empel være at de i hele sitt liv har gjentatt ordene «la ditt
navn holdes hellig» og «la ditt rike komme», uten at de
noen gang har fått vite hva Guds navn eller Guds rike er.
(Matteus 6: 9, 10, Det Norske Bibelselskaps oversettelse
av 1978/85) Hvor glade blir vi ikke når vi får mulighet til
å forklare slike bibelske sannheter på en tydelig og enkel
måte!

23
˚

A sitere Guds Ord, forsvare det og forklare det — det
er det vi må gjøre når vi skal etterligne Jesu måte å gjøre
folk kjent med sannheten på. La oss nå se på noen av de
virkningsfulle metodene Jesus benyttet for å nå sine til-
høreres hjerte med Guds Ords sannheter.

22, 23. a) Hvordan kan vi etterligne Jesus med hensyn til å forklare
Guds Ord? b) Hva skal vi se på i det neste kapitlet?

Hvordan kan vi følge Jesus?
˘ Hvorfor må vi passe på at vi ikke tillegger menneskelige opp-
fatninger eller tradisjoner større vekt enn Guds Ord? — Mat-
teus 15: 2—11.
˘ Hvorfor er det klokt å vise til Bibelen når vi besvarer spørs-
mål? — Lukas 10: 25—28.
˘ Hvordan kan vi etterligne Jesus ved å la Guds Ord veilede
oss når det gjelder livsførsel og måte å treffe avgjørelser på?
— Lukas 18: 31—34; 22: 37.
˘ Hvorfor bør vi basere det vi sier, på Guds Ord når vi skal for-
svare vår tro? — Johannes 10: 31—39.
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FARISEERNE er rasende. Jesus er i templet og lærer folk om
sin Far. Det er delte meninger om det som skjer; mange av
dem som hører på, tror på Jesus, mens andre vil ha ham ar-
restert. De religiøse lederne klarer ikke å beherske seg. De sen-
der noen betjenter for å gripe Jesus. Men betjentene kom-
mer tilbake uten ham. Øversteprestene og fariseerne vil ha en
forklaring: «Hvorfor har dere ikke ført ham hit?» Betjentene
svarer: «Aldri har noe annet menneske talt på denne måten.»
Jesu undervisning gjorde så sterkt inntrykk på dem at de ikke
kunne få seg til å arrestere ham.1 — Johannes 7: 45, 46.

2 Det var ikke bare disse betjentene Jesu undervisning
gjorde inntrykk på. Store folkemengder samlet seg bare for å
høre ham undervise. (Markus 3: 7, 9; 4: 1; Lukas 5: 1—3) Hva
var det som gjorde Jesus til en slik fremragende lærer? Som
vi så i kapittel 8, elsket han de sannhetene han formidlet,
og han elsket de menneskene han underviste. Han behersket
dessuten forskjellige undervisningsmetoder på en mesterlig
måte. La oss se på tre av de virkningsfulle metodene han
brukte, og hvordan vi kan etterligne dem.

Gjør det enkelt
3 Kan du forestille deg hvilket omfattende ordforråd Jesus

1Betjentene arbeidet antagelig for Sanhedrinet og var trolig under-
lagt øversteprestenes myndighet.

1, 2. a) Hva var grunnen til at de betjentene som ble sendt for å gripe
Jesus, kom tilbake uten ham? b) Hva var det som gjorde Jesus til en
fremragende lærer?
3, 4. a) Hvorfor brukte Jesus et enkelt språk når han underviste?
b) Hvordan er Bergprekenen et godt eksempel på hvor enkelt Jesus
ordla seg når han underviste?

K A P I T T E L 1 1

«Aldri har noe annet menneske
talt på denne måten»



må ha hatt? Likevel talte han aldri over hodet på folk
når han underviste. Mange av hans tilhørere var «ulærde
og alminnelige mennesker». (Apostlenes gjerninger 4: 13)
Han tok hensyn til deres begrensninger og prøvde aldri å
overdynge dem med opplysninger. (Johannes 16: 12) Han
brukte enkle ord, men disse ordene formidlet dype sann-
heter.

4 Tenk for eksempel på Bergprekenen, som vi finner i
Matteus 5: 3 til 7: 27. Her gav Jesus tankevekkende veiled-
ning som nådde inn til selve kjernen av tingene. Prekenen
inneholder ingen kompliserte tanker eller uttrykksmåter.
Den inneholder knapt et eneste ord som ikke engang et
barn kan forstå! Da han var ferdig, var folkeskarene — som
trolig omfattet mange bønder, gjetere og fiskere — naturlig
nok «slått av forundring over hans måte å undervise på».
— Matteus 7: 28.

5 Når Jesus underviste, brukte han ofte enkle, korte for-
muleringer, og det han sa, var meningsfylt. På den må-
ten fikk han budskapet til å feste seg i tilhørernes sinn
og hjerte i en tid da det ikke fantes trykte publikasjoner.
Her er noen eksempler: «Slutt med å dømme, for at dere
ikke skal bli dømt.» «De som er friske, trenger ikke lege,
men det gjør de syke.» «

˚
Anden er . . . ivrig, men kjødet

er svakt.» «Betal tilbake til keiseren de ting som keiserens
er, men til Gud de ting som Guds er.» «Det er større lykke
ved å gi enn ved å få.»1 (Matteus 7: 1; 9: 12; 26: 41; Markus
12: 17; Apostlenes gjerninger 20: 35) Nesten 2000 år etter
at disse ordene ble uttalt, er de fortsatt like uforglemme-
lige.

1Den siste uttalelsen, som står i Apostlenes gjerninger 20: 35, er det
apostelen Paulus som siterer. Han kan ha hørt den selv (enten fra
noen som hørte Jesus si dette, eller fra den oppstandne Jesus) eller
fått den overbrakt ved guddommelig åpenbaring.

5. Nevn eksempler på enkle, men meningsfylte ting som Jesus sa.
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6 Hvordan kan vi gjøre vår undervisning enkel? Et vik-
tig krav er at vi bruker et enkelt språk, et språk som de
fleste mennesker uten vanskelighet kan forstå. De grunn-
leggende sannhetene i Guds Ord er ikke innviklede. Jehova
har åpenbart sine hensikter for dem som har et oppriktig
og ydmykt hjerte. (1. Korinter 1: 26—28) Enkle, velvalgte
ord kan på en virkningsfull måte overbringe Guds Ords
sannheter.

7 Hvis vi skal gjøre det enkelt når vi underviser, må vi hel-
ler ikke overlesse den interesserte med opplysninger. Når vi
leder et bibelstudium, er det ikke nødvendig å forklare hver
eneste detalj. Det er heller ikke nødvendig å haste igjen-
nom stoffet som om det viktigste er å komme igjennom et
visst antall sider. Det bør være den interessertes behov og
evner som avgjør hvor raskt man skal gå fram. Vårt mål er
å hjelpe ham til å bli en Kristi etterfølger og en tilbeder av
Jehova. For å nå det målet må vi ta den tiden som trengs,
for at han skal få en rimelig god forståelse av det han lærer.

6, 7. a) Hvorfor er det viktig at vi bruker et enkelt språk for å gjøre vår
undervisning lettfattelig? b) Hvordan kan vi unngå å overlesse den
interesserte med opplysninger?

Gjør det enkelt
når du underviser
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Bare da vil Bibelens sannhet nå hans hjerte og få ham til å
anvende det han har lært. — Romerne 12: 2.

Still de riktige spørsmålene
8 Jesus gjorde utstrakt bruk av spørsmål, selv i tilfeller da

det sikkert ville ha vært raskere bare å fortelle tilhørerne
det han ville ha fram. Hva var så grunnen til at han stilte
spørsmål? Noen ganger stilte han skarpsindige spørsmål
for å avsløre sine motstanderes motiver og derved bringe
dem til taushet. (Matteus 21: 23—27; 22: 41—46) Men
mange ganger brukte han spørsmål for å få disiplene til å
si hva de tenkte, og for å stimulere og oppøve deres ten-
keevne. Han stilte derfor slike spørsmål som: «Hva mener
dere?», og: «Tror du dette?» (Matteus 18: 12; Johannes 11:
26) Ved å stille spørsmål rørte Jesus ved disiplenes hjerte.
Vi kan se på et eksempel.

9 En gang spurte noen skatteoppkrevere Peter om ikke
Jesus betalte tempelskatten.1 Peter svarte med én gang:
«Jo.» Senere resonnerte Jesus med ham: «Hva mener du,
Simon? Hvem får kongene på jorden avgifter eller kopp-
skatt fra? Fra sine sønner eller fra de fremmede?» Peter
svarte: «Fra de fremmede.» Jesus sa: «Da er altså sønnene
fritatt for skatt.» (Matteus 17: 24—27) Peter forstod uten tvil
straks poenget, for det var en kjent sak at de som tilhørte
en konges familie, var fritatt for å betale skatt. Som den en-
bårne Sønn av den himmelske Konge som ble tilbedt i tem-
plet, var Jesus derfor ikke forpliktet til å betale skatt. Men i
stedet for bare å si til Peter hvordan det forholdt seg, brukte

1Jødene var pålagt å betale en årlig tempelskatt på to drakmer, som
tilsvarte omtrent to daglønner. Et oppslagsverk sier: «Denne skatten
ble hovedsakelig brukt til å dekke utgiftene til det daglige brennoffe-
ret og alle de andre ofrene som ble frambåret i folkets navn.»

8, 9. a) Hva var grunnen til at Jesus stilte spørsmål? b) Hvordan
brukte Jesus spørsmål for å hjelpe Peter til å trekke den rette slutning
med hensyn til det å betale tempelskatt?
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Jesus på en taktfull måte
spørsmål for å hjelpe Peter
til å trekke den rette slut-
ning og kanskje forstå at
han for framtiden burde
tenke seg bedre om før han
svarte på noe.

10 Hvordan kan vi bruke
spørsmål på en virknings-
full måte i forkynnelses-
arbeidet? Når vi forkynner
fra hus til hus, kan vi stille
spørsmål for å vekke folks interesse og kanskje skape en
mulighet til å gjøre dem kjent med det gode budskap.
Hvis det for eksempel er en eldre person som åpner, kan
vi spørre på en respektfull måte: «Hvordan har verden for-
andret seg i den tiden du har levd?» Etter at vedkommende
har svart, kan vi spørre: «Hva mener du må til for at denne
verden skal bli et bedre sted å bo?» (Matteus 6: 9, 10) Hvis
en småbarnsmor lukker opp, kan vi spørre: «Har du noen
gang lurt på hvordan verden kommer til å være når barna
dine er blitt store?» (Salme 37: 10, 11) Ved at vi er obser-
vante når vi nærmer oss et hus, vil vi kanskje kunne velge
et spørsmål som passer til beboerens situasjon.

11 Hvordan kan vi gjøre god bruk av spørsmål når vi leder
et bibelstudium? Velvalgte spørsmål kan hjelpe oss til å få
vite hva som bor i den interessertes hjerte. (Ordspråkene
20: 5) Sett at vi studerer kapitlet «En livsførsel som beha-
ger Gud» i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?1 Kapit-

1Utgitt av Jehovas vitner.

10. Hvordan kan vi bruke spørsmål på en virkningsfull måte når vi
forkynner fra hus til hus?
11. Hvordan kan vi gjøre god bruk av spørsmål når vi leder et bibel-
studium?

Bruk spørsmål som
er tilpasset beboerens

interesser
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let drøfter Guds syn på slike spørsmål som seksuell umoral,
fyll og løgn. De svarene den interesserte kommer med, kan
vise at han forstår hva Bibelen lærer, men er han enig i det?
Vi kan spørre: Synes du at Guds syn på slike ting er rimelig?
Vi kan også spørre: Hvordan kan du anvende dette? Husk
at det er viktig å være taktfull og vise den andre respekt. Vi
må aldri stille spørsmål som kan gjøre folk forlegne eller
brydd. — Ordspråkene 12: 18.

Ugjendrivelig logikk
12 Jesus, som hadde et fullkomment sinn, resonnerte med

andre på en mesterlig måte. Noen ganger brukte han kraft-
full logikk for å gjendrive falske anklager fra sine motstan-
dere. I mange tilfeller gjorde han bruk av et overbevisende
resonnement for å lære sine etterfølgere noe viktig. La oss
se på noen eksempler.

13 Etter at Jesus hadde helbredet en demonbesatt mann
som var blind og stum, kom fariseerne med denne ankla-
gen: «Denne mannen driver ikke ut demonene uten ved
hjelp av Beelsebub [Satan], demonenes hersker.» De inn-
rømmet at man måtte være i besittelse av overmenneske-
lig kraft for å kunne drive ut demoner. Men de hevdet at
Jesus hadde fått sin kraft fra Satan. Anklagen var ikke bare
falsk, men også ulogisk. Jesus avslørte deres feilaktige tan-
kegang og svarte: «Hvert rike som er i strid med seg selv,
kommer til å bli ødelagt, og ingen by og ikke noe hus som
er i strid med seg selv, vil bestå. Likeså: Hvis Satan driver
Satan ut, har han kommet i strid med seg selv; hvordan
skal hans rike da kunne bestå?» (Matteus 12: 22—26) Det
Jesus i virkeligheten sa, var dette: «Hvis nå jeg er et redskap
for Satan og likevel river ned noe Satan har bygd opp, da

12—14. a) Hvordan gjorde Jesus bruk av sin evne til å resonnere på
en logisk måte? b) Hvilket vektig resonnement gjorde Jesus bruk av
da fariseerne hevdet at han fikk kraft fra Satan?
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motarbeider Satan sine egne interesser og kommer snart til
å falle.» Hva kunne de si til et slikt logisk resonnement?

14 Jesus var ikke ferdig med å resonnere med dem. Han
visste at noen av fariseernes egne disipler hadde drevet ut
demoner, så han stilte et enkelt, men virkningsfullt spørs-
mål: «Hvis jeg driver demonene ut ved hjelp av Beelse-
bub, ved hjelp av hvem driver da deres sønner [eller, di-
sipler] dem ut?» (Matteus 12: 27) Jesu argument var dette:
«Hvis jeg driver ut demoner ved hjelp av kraft fra Satan, da
må deres disipler gjøre bruk av den samme kraften.»
Hva kunne fariseerne si til det? De ville aldri innrømme
at deres disipler handlet under innflytelse av kraft fra Sa-
tan. Ut fra deres feilaktige resonnement framtvang Jesus på
denne måten en konklusjon som fikk dem til å føle seg ille
til mote. Er det ikke interessant å lese om hvordan Jesus re-
sonnerte med dem? Tenk også på hvordan Jesu argumen-
tering må ha virket på de folkeskarene som hørte ham tale.
Hele hans personlighet og tonen i stemmen hans må ha
gitt ekstra tyngde til det han sa.

15 Jesus gjorde også bruk av logiske, overbevisende argu-
menter for å gjøre andre kjent med oppmuntrende sann-
heter om sin Far. Ofte gjorde han det ved å bruke et «hvor
mye mer»-resonnement, der han hjalp sine tilhørere til å
nå fram til en enda sterkere overbevisning ved å ta utgangs-
punkt i noe de var godt kjent med fra før.1 Et slikt reson-
nement, som er basert på en kontrast, kan gjøre dypt inn-
trykk. La oss se på to eksempler.

16 Da disiplene bad Jesus om å lære dem å be, pekte han
på hvor villige ufullkomne foreldre er til å gi barna sine

1Denne formen for resonnement blir noen ganger omtalt som
«a fortiori», et latinsk uttrykk som betyr «desto mer, med større
grunn».

15—17. Nevn et eksempel på hvordan Jesus brukte et «hvor mye mer»-
resonnement for å lære folk om sin Far.
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«gode gaver». Så konkluderte han: «Når altså dere, enda
dere er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer
vil ikke da Faderen i himmelen gi hellig ånd til dem som
ber ham!» (Lukas 11: 1—13) Det poenget Jesus slo fast, var
basert på en kontrast. Når syndige, jordiske foreldre tar seg
av barna sine, hvor mye mer vil ikke da vår himmelske Far,
som er fullkommen og rettferdig på alle måter, gi hellig
ånd til sine lojale tilbedere når de ydmykt anmoder ham
om det i bønn!

17 Jesus benyttet et lignende resonnement en gang da han
snakket om hvordan man kan takle bekymring. Han sa:
«Ravnene verken sår eller høster, og de har verken låve el-
ler forrådshus, og Gud før dem likevel. Hvor mye mer verd
er ikke dere enn fuglene? Legg nøye merke til hvordan lil-
jene vokser; de verken sliter eller spinner . . . Når nå Gud på
denne måten kler plantene på marken, som er her i dag og
kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle
dere, dere med lite tro!» (Lukas 12: 24, 27, 28) Når Jehova
har omsorg for fugler og blomster, hvor mye større omsorg
har han ikke da for mennesker som elsker og tilber ham!
Med et slikt resonnement rørte Jesus uten tvil ved sine til-
høreres hjerte.

18 Vi ønsker å imøtegå falske oppfatninger ved hjelp av
sunn logikk når vi er opptatt i tjenesten. Vi ønsker også
å argumentere på en overbevisende måte for å lære folk
sannheter om Jehova. (Apostlenes gjerninger 19: 8; 28: 23,
24) Må vi lære å anvende komplisert logikk? Overhodet
ikke. Det vi lærer av Jesus, er at logiske argumenter fram-
ført på en enkel måte er det som er mest virkningsfullt.

19 Hvordan kan vi svare når vi treffer en som sier at han
ikke tror på en Gud som han ikke kan se? Vi kan reson-
nere ut fra naturloven om årsak og virkning. Når vi iakttar

18, 19. Hvordan kan vi resonnere med en som sier at han ikke tror på
en Gud som han ikke kan se?
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en virkning, skjønner vi at det må finnes en årsak. Vi kan
si: «Hvis du var i et øde område og kom til et solid og vel-
bygd hus med et rikholdig matforråd (virkning), ville du
ikke da uten videre godta at det måtte være noen (årsak)
som hadde bygd huset og fylt spiskammeret? Når vi på lig-
nende måte ser tegnene på design i naturen og overfloden
av mat i jordens ’spiskammer’ (virkning), er det ikke da for-
nuftig å trekke den slutning at det er En (årsak) som står
bak dette? Bibelen resonnerer på denne måten: ’Ethvert
hus blir jo bygd av noen, men den som har bygd alt, er
Gud.’» (Hebreerne 3: 4) På den annen side er vi naturlig-
vis klar over at selv om vårt resonnement er aldri så fornuf-
tig, er det ikke alle som lar seg overbevise. — 2. Tessaloniker
3: 2.

20 Når vi underviser, enten vi deltar i felttjenesten eller

20, 21. a) Hvordan kan vi bruke et «hvor mye mer»-resonnement når
vi skal framheve Jehovas egenskaper og handlemåte? b) Hva skal vi
drøfte i det neste kapitlet?

Bruk et resonnement som når
den interessertes hjerte
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holder taler i menigheten, kan vi også bruke «hvor mye
mer»-resonnementet for å framheve Jehovas egenskaper
og handlemåte. For å vise at læren om evig pine i et
brennende helvete i virkeligheten vanærer Jehova, kan vi
kanskje si: «Hvilken kjærlig far ville straffe barnet sitt ved
å holde barnets hånd over en flamme? Hvor mye mer
må ikke da selve tanken på helvetes ild være avskyelig for
vår kjærlige, himmelske Far!» (Jeremia 7: 31) For å for-
sikre en nedtrykt trosfelle om at Jehova elsker ham, kan
vi si: «Når selv en liten spurv har verdi i Jehovas øyne,
hvor mye mer må ikke Jehova da bry seg om og elske
hver og én av sine jordiske tilbedere, også deg!» (Matteus
10: 29—31) Et slikt resonnement kan hjelpe oss til å nå
andres hjerte.

21 Etter at vi nå har sett på bare tre av de undervisnings-
metodene Jesus benyttet, kan vi lett forstå at de betjen-
tene som lot være å arrestere ham, ikke overdrev da de
sa: «Aldri har noe annet menneske talt på denne måten.»
I det neste kapitlet skal vi drøfte den undervisnings-
metoden som Jesus kanskje er best kjent for, nemlig bru-
ken av illustrasjoner.

Hvordan kan vi følge Jesus?
˘ Hvordan kan det Jesus sa, hjelpe deg til å velge de rette
ordene når du holder taler i menigheten? — Matteus 11: 25.

˘ Hvordan kan de som holder offentlige foredrag, etterligne
Jesu bruk av denne typen spørsmål? — Matteus 11: 7—9.

˘ Hvordan kan vi på en taktfull måte gjøre bruk av en hyper-
bol når vi underviser? — Matteus 7: 3; 19: 24.

˘ Hvordan kan vi, i likhet med Jesus, gjøre bruk av anskuelses-
undervisning? — Johannes 13: 5, 14.
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DE DISIPLENE som reiser sammen med Jesus, har et sjel-
dent privilegium. De blir undervist direkte av den store Læ-
rer. De hører ham forklare Guds Ord og lære dem spen-
nende sannheter. Foreløpig må de nøye seg med å bevare
det han sier, i sitt sinn og hjerte; den tid er ennå ikke kom-
met da disse dyrebare ordene skal skrives ned.1 Men Jesus
sørger for at det blir lettere for dem å huske det han lærer
dem. Hvordan? Ved den måten han underviser på, særlig
ved sin mesterlige bruk av illustrasjoner.

2 Gode illustrasjoner går ikke så fort i glemmeboken. En
skribent uttalte at illustrasjoner «forvandler ører til øyne»,
og at de «hjelper tilhørerne til å tenke i bilder». Fordi vi
ofte tenker best i bilder, kan illustrasjoner gjøre at det blir
lettere å forstå selv abstrakte begreper. Illustrasjoner kan
gjøre ordene levende og formidle budskaper som fester seg
i minnet.

3 Ingen lærer på jorden har vært dyktigere til å bruke illu-
strasjonerenn Jesus Kristus var. Også i dager det lett å huske
hans illustrasjoner. Hvorfor gjorde han så utstrakt bruk
av denne undervisningsmetoden? Hva var det som gjorde

1Den første inspirerte skriftlige beretningen om Jesu jordiske liv var
tydeligvis Matteus’ evangelium, som ble skrevet omkring åtte år etter
Jesu død.

1—3. a) Hvilket sjeldent privilegium har de disiplene som reiser sam-
men med Jesus, og hva gjør han for at det skal bli lettere for dem
å huske det han lærer dem? b) Hvorfor er det lett å huske gode illust-
rasjoner?

K A P I T T E L 1 2

«Uten en illustrasjon
talte han ikke

til dem»



illustrasjonene hans så virkningsfulle? Hvordan kan vi lære
å bruke denne metoden når vi underviser?

Hvorfor Jesus underviste
ved hjelp av illustrasjoner

4 Bibelen oppgir to viktige grunner til at Jesus brukte il-
lustrasjoner. For det første oppfylte han en profeti ved å
gjøre det. I Matteus 13: 34, 35 leser vi: «Alt dette sa Jesus
til folkeskarene ved hjelp av illustrasjoner. Ja, uten en il-
lustrasjon talte han ikke til dem, så det kunne bli opp-
fylt, det som ble talt gjennom profeten, som sa: ’Jeg vil
åpne min munn med illustrasjoner.’» Den profeten Mat-
teus nevnte, var han som skrev Salme 78: 2. Denne salmis-
ten skrev under inspirasjon av Guds ånd flere hundre år
før Jesu fødsel. Tenk over hva det betyr. Flere århundrer i
forveien bestemte Jehova at Messias skulle undervise ved
hjelp av illustrasjoner. Jehova må uten tvil sette denne un-
dervisningsmetoden høyt!

5 For det andre forklarte Jesus selv at han brukte illustra-
sjoner for å skille ut dem som hadde et hjerte som var «blitt
uimottagelig». (Matteus 13: 10—15; Jesaja 6: 9, 10) Hva var
det ved illustrasjonene hans som avdekket folks motiver?
Noen ganger ville han at tilhørerne skulle be om en for-
klaring for fullt ut å forstå det han sa. Ydmyke mennesker
var villige til å spørre, men det var ikke de hovmodige og
de likegyldige. (Matteus 13: 36; Markus 4: 34) Jesu illustra-
sjoner åpenbarte derved sannheten for dem som hadde et
hjerte som hungret etter den; på den annen side skjulte de
sannheten for dem som hadde et stolt hjerte.

6 Jesu illustrasjoner tjente også en rekke andre nyttige for-
mål. De vakte interesse og fikk folk til å lytte. De hjalp folk
til å danne seg bilder i sitt sinn som det var lett å forstå.

4, 5. Hvorfor brukte Jesus illustrasjoner?
6. Hvilke nyttige formål tjente Jesu illustrasjoner?
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Som nevnt i begynnelsen av dette kapitlet hjalp Jesu il-
lustrasjoner hans tilhørere til å huske det han sa. Bergpre-
kenen, slik den er nedskrevet i Matteus 5: 3 til 7: 27, er et
enestående eksempel på Jesu utstrakte bruk av billedspråk.
Noen har regnet ut at den inneholder over 50 eksempler
på bruk av billedlig tale. Tenk på hva det egentlig vil si. Det
tar omkring 20 minutter å lese hele denne prekenen høyt.
Med det tempoet støter man på et billedlig uttrykk nesten
hvert 20. sekund i gjennomsnitt! Det er tydelig at Jesus så
verdien av å male et bilde ved hjelp av ord!

7 Som Jesu etterfølgere ønsker vi å etterligne hans måte
å undervise på, deriblant hans bruk av illustrasjoner. Virk-
ningsfulle illustrasjoner er som krydder som setter smak på
maten; de kan føre til at andre føler seg mer tiltalt av vår
undervisning. Vel gjennomtenkte illustrasjoner kan også
gjøre at viktige sannheter blir lettere å oppfatte. La oss nå
se litt nærmere på noen av de faktorene som gjorde Jesu
illustrasjoner så virkningsfulle. Det vil hjelpe oss til å forstå
hvordan vi kan gjøre god bruk av denne verdifulle under-
visningsmetoden.

Enkle sammenligninger
8 Når Jesus underviste, brukte han ofte sammenlignin-

ger som var ukompliserte og bare krevde noen få ord. Ved
hjelp av disse enkle ordene skapte han levende bilder i
folks sinn og lærte dem viktige åndelige sannheter. Da han
for eksempel ville understreke overfor disiplene at de ikke
måtte bekymre seg for hvordan de skulle få dekket sine
daglige behov, pekte han på «himmelens fugler» og «liljene
på marken». Fuglene sår ikke og høster ikke, og liljene spin-
ner ikke og vever ikke. Likevel sørger Gud for dem. Det er

7. Hvorfor bør vi etterligne Jesu bruk av illustrasjoner?
8, 9. Hvordan brukte Jesus enkle sammenligninger, og hva var det
som gjorde dem så virkningsfulle?
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lett å forstå poenget — når Gud tar seg av fugler og bloms-
ter, vil han helt sikkert ta seg av mennesker som ’fortsetter
å søke riket først’. — Matteus 6: 26, 28—33.

9 Jesus gjorde også utstrakt bruk av metaforer, som er
enda mer uttrykksfulle sammenligninger. En metafor om-
taler en ting som om den er noe annet. Også i slike tilfel-
ler var de sammenligningene Jesus brukte, enkle. En gang
sa han til disiplene: «Dere er verdens lys.» Disiplene kunne
ikke unngå å få tak i poenget med denne metaforen, nem-
lig at de ved det de sa og gjorde, kunne la den åndelige
sannhets lys skinne og hjelpe andre til å gi ære til Gud.
(Matteus 5: 14—16) Legg merke til noen andre metaforer
som Jesus benyttet: «Dere er jordens salt», og: «Jeg er vin-
treet, dere er grenene.» (Matteus 5: 13; Johannes 15: 5) Et
slikt billedspråk er kraftfullt i all sin enkelhet.

10 Hvordan kan du bruke illustrasjoner når du undervi-
ser? Du trenger ikke å finne på lange, innviklede histo-
rier. Prøv å tenke ut noen enkle sammenligninger. Sett at
du snakker om oppstandelsen, og at du vil illustrere at det
ikke er noe problem for Jehova å oppvekke døde. Kan du
komme på en sammenligning som du kan bruke? Bibelen
bruker søvn som en metafor når den taler om døden. Du
kan si: «Det er like lett for Gud å oppvekke de døde som det
er for oss å vekke noen som sover.» (Johannes 11: 11—14)
Sett at du vil illustrere at barn trenger kjærlighet og hen-
givenhet for å trives. Hva kan du sammenligne dette be-
hovet med? Bibelen sier at barn er «som oliventrestiklin-
ger», altså som nye skudd fra et oliventre. (Salme 128: 3)
Du kan si: «Kjærlighet og hengivenhet er like viktig for et
barn som solskinn og vann er for et tre.» Jo enklere sam-
menligningen er, jo lettere blir det for dine tilhørere å få
tak i poenget.

10. Nevn noen eksempler på hvordan du kan bruke illustrasjoner når
du underviser.
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Hentet fra dagliglivet
11 Jesus var en mester i å bruke illustrasjoner som hadde

med folks liv å gjøre. Mange av illustrasjonene hans var
hentet fra forhold og situasjoner som han sikkert hadde
iakttatt mens han vokste opp i Galilea. Tenk litt nærmere
på den første delen av livet hans. Hvor ofte må han ikke
ha sett sin mor male korn til mel, blande surdeig i en deig,
tenne en lampe eller feie huset? (Matteus 13: 33; 24: 41;
Lukas 15: 8) Hvor mange ganger må han ikke ha betrak-
tet fiskere som satte garn i Galilea-sjøen? (Matteus 13: 47)
Hvor ofte må han ikke ha sett barn leke på torget? (Matteus
11: 16) Jesus la sikkert også merke til andre vanlige fore-
teelser som er nevnt i de mange illustrasjonene hans — så-
korn som ble sådd, glederike bryllupsfester og kornåkrer
som ble modne i solskinnet. — Matteus 13: 3—8; 25: 1—12;
Markus 4: 26—29.

12 I sine illustrasjoner nevnte Jesus detaljer som hans til-
hørere var godt kjent med. Han begynte for eksempel lig-
nelsen om den barmhjertige samaritan med å si: «En
mann var på vei ned fra Jerusalem til Jeriko og falt blant rø-
vere, som kledde av ham og også gav ham flere slag og . . .
lot ham ligge igjen halvdød.» (Lukas 10: 30) Det er interes-
sant å merke seg at Jesus nevnte den veien som gikk «fra
Jerusalem til Jeriko», for å få fram sitt poeng. Da han for-
talte denne lignelsen, var han i Judea, ikke så langt fra Jeru-
salem, så hans tilhørere visste sikkert hvilken vei han snak-
ket om. Nettopp denne veien var kjent for å være farlig,
særlig for en som reiste alene. Den snodde seg gjennom et
øde landskap, hvor det var lett for røvere å ligge i bakhold.

13 Jesus nevnte også andre kjente detaljer i forbindelse

11. Nevn eksempler på hvordan Jesus hentet sine illustrasjoner fra
ting som han uten tvil hadde iakttatt mens han vokste opp i Galilea.
12, 13. Hvorfor er det interessant å merke seg at Jesus nevnte den
veien som gikk «fra Jerusalem til Jeriko», da han fortalte lignelsen om
den barmhjertige samaritan?
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med denveien som gikk «fra Jerusalem til Jeriko». Ifølge lig-
nelsenkom først enprest og så en levitt gående denne veien
— men ingen av dem stanset for å hjelpe ham som var kom-
met til skade. (Lukas 10: 31, 32) Prestene gjorde tjeneste i
templet i Jerusalem, og levittene assisterte dem. Mange
prester og levitter bodde i Jeriko når de ikke arbeidet i temp-
let, for Jeriko lå bare 23 kilometer fra Jerusalem. De pleide
derfor å gå denne veien. Legg også merke til at Jesus sa at
mannen «var på vei ned» — ikke opp — «fra Jerusalem». Det
var forståelig for dem som hørte ham. Jerusalem lå
nemlig høyere enn Jeriko. En som var på vei «fra
Jerusalem», var derfor virkelig «på vei ned».1
Jesus hadde åpenbart sine
tilhørere i tankene.

14 Vi må ha våre tilhørere
1Jesus sa også at presten og le-

vitten var på vei «fra Jerusalem»,
altså bort fra templet. Ingen
kunne derfor unnskylde deres
likegyldighet ved å si at de lot
være å hjelpe en mann som så
ut til å være død, fordi de ikke
ville bli midlertidig uskikket til
å tjene i templet. — 3. Mosebok
21: 1; 4. Mosebok 19: 16.

14. Hvordan kan vi ha våre tilhø-
rere i tankene når vi bruker il-
lustrasjoner?

Hvordan brukte Jesus
fugler og blomster
for å illustrere Guds
omsorg for oss?



i tankene når vi bruker illustrasjoner. Hvilke faktorer bør
vi ta hensyn til? Kanskje slike ting som alder, kulturell
bakgrunn, familiesituasjon og yrke. En illustrasjon hvor en
trekker fram detaljer fra landbruket, vil trolig bli lettere for-
stått på landet enn i en storby. Ting som angår våre tilhø-
reres daglige liv og gjøremål — barna, hjemmet, hobbyer,
det de spiser — kan også være utgangspunkt for passende
illustrasjoner.

Hentet fra skaperverket
15 Mange av Jesu illustrasjoner vitner om hans kjennskap

til naturens verden, til planter og dyr og til værforholdene.
(Matteus 16: 2, 3; Lukas 12: 24, 27) Hvor hadde han fått
denne kunnskapen fra? I sin oppvekst i Galilea hadde han
uten tvil god anledning til å betrakte skaperverket. Han er
dessuten «all skapnings førstefødte», og da Jehova skapte
alle ting, brukte han ham som sin «mesterarbeider». (Ko-
losserne 1: 15, 16; Ordspråkene 8: 30, 31) Det er derfor ikke
så rart at Jesus hadde inngående kjennskap til skaperverket.
La oss se hvordan han gjorde bruk av denne kunnskapen
når han underviste.

16 Jesus omtalte seg selv som «den gode hyrde» og sine
etterfølgere som «sauene». Det han sa i den forbindelse,
viser at han var godt kjent med tamsauers karaktertrekk.
Han visste at det var et unikt bånd mellom hyrdene, eller
gjeterne, og sauene deres. Han så at sauene var tillitsfulle
skapninger som lett lot seg lede, og at de trofast fulgte sin
hyrde. Hvorfor følger sauer sin hyrde? «De kjenner hans
røst,» sa Jesus. (Johannes 10: 2—4, 11) Stemmer det? Kjen-
ner sauene virkelig sin hyrdes røst?

15. Hvorfor er det ikke så rart at Jesus hadde inngående kjennskap til
skaperverket?
16, 17. a) Hva er det som viser at Jesus hadde god kjennskap til sauers
karaktertrekk? b) Hvilket eksempel viser at sauer virkelig kjenner sin
hyrdes røst?
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17 Forfatteren George A. Smith beskrev det han selv hadde
observert: «Noen ganger rastet vi midt på dagen ved en av
disse judeiske brønnene, og dit kom også tre—fire hyrder
med flokkene sine. Flokkene blandet seg med hverandre,
og vi lurte på hvordan hver av hyrdene skulle få med seg
sine egne sauer. Men etter at sauene hadde fått vann og le-
ken var over, gikk hyrdene én etter én opp fra dalen i ulike
retninger, og hver av dem ropte sitt særegne rop. Sauene
gikk da ut av den blandede flokken og opp til sin egen
hyrde, og flokkene forlot stedet i like god orden som da
de kom.» (The Historical Geography of the Holy Land) Jesus
kunne neppe ha funnet en bedre måte å illustrere sitt
poeng på, nemlig at hvis vi anerkjenner og retter oss etter
hans lære og følger ham, kan vi nyte godt av den omsorg
han som «den gode hyrde» viser.

18 Hvordan kan vi lære å bruke illustrasjoner som er
hentet fra skaperverket? Dyrenes karaktertrekk kan være

18. Hvor kan vi finne opplysninger om skaperverket?
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utgangspunkt for enkle, men likevel virkningsfulle sam-
menligninger. Hvor kan vi finne opplysninger om Jehovas
skaperverk? Det står mye i Bibelen om forskjellige dyr, og
noen ganger er dyrs karaktertrekk brukt for å illustrere noe.
Bibelen taler om å være rask som en gasell eller en leopard,
forsiktig som en slange og uskyldig som en due.1 (1. Krøni-
kebok 12: 8; Habakkuk 1: 8; Matteus 10: 16) Vi kan finne
nyttige opplysninger i Vakttårnet, Våkn opp! og andre pub-
likasjoner som blir utgitt av Jehovas vitner. Vi kan lære
mye av å se hvordan disse publikasjonene bruker enkle
sammenligninger hentet fra Jehovas skaperverk.

Hentet fra kjente hendelser
19 Virkningsfulle illustrasjoner kan hentes fra hendelser

fra det virkelige liv. En gang henviste Jesus til noe som ny-
lig hadde skjedd, for å vise at det ikke er riktig at tragedier
rammer dem som fortjener det, slik noen trodde. Han sa:
«De atten som tårnet i Siloam falt over, så det drepte dem
— tror dere at det viste seg at de var mer skyldige [større
syndere] enn alle andre mennesker som bor i Jerusalem?»
(Lukas 13: 4) Disse 18 omkom ikke på grunn av en eller an-
nen synd som hadde vakt Guds mishag. Deres tragiske død
skyldtes «tid og uforutsett hendelse». (Forkynneren 9: 11)
På denne måten imøtegikk Jesus en falsk lære ved å hen-
vise til en hendelse som var godt kjent blant hans tilhørere.

20 Hvordan kan vi bruke eksempler og hendelser fra det
virkelige liv når vi underviser? Sett at du drøfter oppfyllel-
sen av Jesu profeti om tegnet på hans nærvær. (Matteus

1En mer omfattende liste over hvordan Bibelen bruker karakter-
trekk hos dyr på en billedlig måte, finnes i Innsikt i De hellige skrif-
ter, bind 1, sidene 419—421, utgitt av Jehovas vitner.

19, 20. a) Hvordan viste Jesus til noe som nylig hadde skjedd, for
å imøtegå en falsk lære? b) Hvordan kan vi bruke eksempler og opp-
levelser fra det virkelige liv når vi underviser?
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24: 3—14) For å få fram at bestemte trekk ved tegnet går i
oppfyllelse nå, viser du kanskje til noe som har vært omtalt
i nyhetene i det siste, for eksempel kriger, sultkatastrofer
eller jordskjelv. Eller sett at du har lyst til å illustrere hvilke
forandringer det er nødvendig å foreta for å ikle seg den
nye personlighet, ved å fortelle hva noen har gjort. (Efe-
serne 4: 20—24) Hvor kan du finne en slik opplevelse? Du
kan tenke på dine trosfeller og hvilken bakgrunn de har,
eller du kan bruke en opplevelse som har stått i en av Jeho-
vas vitners publikasjoner.

21 Jesus underviste i sannhet på en mesterlig måte! Som vi
har sett i denne delen av boken, var det å ’undervise og for-
kynne det gode budskap’ hans livsgjerning. (Matteus 4: 23)
Det er vår livsgjerning også. Den lønn det gir å være en god
lærer, er stor. Når vi underviser, gir vi noe til andre, og det
bringer lykke. (Apostlenes gjerninger 20: 35) Denne lykken
er den gleden det gir å vite at vi lar andre få del i noe som
er ekte og av varig verdi — sannheten om Jehova. Vi opp-
når også den tilfredshet det gir å vite at vi etterligner Jesus,
den største Lærer som noen gang har vært her på jorden.

21. Hvilken lønn oppnår vi ved å være gode lærere i Guds Ord?

Hvordan kan vi følge Jesus?
˘ Hvilke trekk ved skaperverket benyttet Jesus i sine illustra-
sjoner, og hvordan kan vi bruke lignende eksempler? — Mat-
teus 13: 24—32.
˘ Hvordan brukte Jesus en enkel illustrasjon for å understreke
et viktig poeng, og hva kan vi lære av hans eksempel? — Mat-
teus 18: 12—14.
˘ Hva slags hendelser fra det daglige liv tok Jesus utgangs-
punkt i, og hvordan kan hans eksempel hjelpe oss til å velge
illustrasjoner? — Lukas 11: 5—8; 12: 6.
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D E L 3

«KRISTI KJÆRLIGHET
TVINGER OSS»

Hva er det som motiverer oss til å følge
Jesus? Apostelen Paulus svarer: «Kristi kjærlighet

tvinger oss.» (2. Korinter 5: 14) I denne delen
skal vi se nærmere på Jesu kjærlighet — hans

kjærlighet til Jehova, til menneskeheten og til oss
som enkeltpersoner. Et slikt studium er virkelig

motiverende. Det vi lærer, går rett til hjertet
på oss, og vi føler oss tvunget til å gå til handling

og bli stadig flinkere til å følge
vår Mesters eksempel.
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EN GAMMEL mann dypper pennen i blekket mens min-
nene strømmer på. Mannen heter Johannes, og han er den
siste gjenlevende av Jesu Kristi apostler. Han er omkring
100 år. Tankene tar ham med nesten 70 år tilbake i tid, til
en høyst minneverdig kveld — den siste kvelden han og de
andre apostlene var sammen med Jesus før hans død. Un-
der ledelse av Guds hellige ånd klarer Johannes å huske og
skrive ned en detaljert beretning om det som skjedde.

2 Denne kvelden gjorde Jesus det klart at han snart kom til
å bli drept. Johannes er den eneste som forteller hva Jesus sa
om hvorfor han kom til å la noe så forferdelig skje: «For at
verden skal vite at jeg elsker Faderen, så gjør jeg slik som Fa-
deren har gitt meg påbud om. Reis dere, la oss gå herfra.»
— Johannes 14: 31.

3 «Jeg elsker Faderen.» Det var ikke noe som betydde mer
for Jesus enn det. Det er ikke så å forstå at disse ordene var
noe han stadig gjentok. Johannes 14: 31 er faktisk det eneste
stedet i Bibelen hvor det står at Jesus gav uttrykk for sin kjær-
lighet til sin Far på en så direkte måte. Men Jesus levde i
samsvar med disse ordene. Hans kjærlighet til Jehova kom
til uttrykk hver dag. Hans mot, hans lydighet og hans ut-
holdenhet var alt sammen vitnesbyrd om hans kjærlighet til
Gud. Hele hans tjeneste var motivert av denne kjærligheten.

4 I dag er det enkelte som forbinder det å vise kjærlig-

1, 2. Hva fortalte apostelen Johannes om det som skjedde den siste
kvelden apostlene var sammen med Jesus?
3. Hvordan viste Jesus at han elsket sin Far?
4, 5. Hva slags kjærlighet oppmuntrer Bibelen oss til å vise, og hva
kan sies om Jesu kjærlighet til Jehova?
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het med å være bløthjertet. De tenker kanskje på kjærlig-
hetsdikt og kjærlighetssanger og på overfladiske svermerier,
som noen ganger blir satt i forbindelse med romantisk kjær-
lighet. Bibelen drøfter riktignok romantisk kjærlighet, men
den gjør det på en mye mer verdig måte enn det som er
vanlig nå for tiden. (Ordspråkene 5: 15—21) Guds Ord sier
mye mer om kjærlighet av et annet slag. Denne kjærlighe-
ten er ikke noe flyktig eller ren og skjær lidenskap; den er
heller ikke en tørr, teoretisk filosofi. Den engasjerer både
sinn og hjerte. En slik kjærlighet kommer fra et menneskes
indre. Den styres av og er i harmoni med opphøyde prin-
sipper, og den kommer til uttrykk i positiv handling. Den
er alt annet enn overfladisk. «Kjærligheten faller aldri bort,»
sier Guds Ord. Den svikter aldri. — 1. Korinter 13: 8.

5 Av alle de mennesker som har levd på jorden, er det in-
gen som har elsket Jehova så høyt som Jesus. Ingen har
overgått Jesus når det gjelder å leve etter de ordene han selv
siterte og omtalte som det største av alle Guds bud: «Du
skal elske Jehova din Gud av hele ditt hjerte og av hele din
sjel og av hele ditt sinn og av hele din styrke.» (Markus 12:
30) Hvordan framelsket Jesus en slik kjærlighet? Hva gjorde
han for å bevare en sterk kjærlighet til Gud i den tiden han
var på jorden? Og hvordan kan vi etterligne ham?

Det eldste og sterkeste kjærlighetens bånd
6 Har du noen gang arbeidet på et prosjekt sammen med

en venn og opplevd at dere ble enda bedre og nærere ven-
ner som følge av dette samarbeidet? En slik hyggelig opp-
levelse kan gi oss en viss innsikt i den kjærligheten som
utviklet seg mellom Jehova og hans enbårne Sønn. Vi har
flere ganger henvist til Ordspråkene 8: 30, men la oss nå se
litt nærmere på dette verset i den sammenhengen det står i.

6, 7. Hvordan vet vi at det er Guds Sønn og ikke bare egenskapen vis-
dom som blir beskrevet i Ordspråkene 8: 22—31?
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I versene 22 til 31 finner vi en inspirert beskrivelse av den
personifiserte visdom. Hvordan kan vi vite at disse ordene
sikter til Guds Sønn?

7 I vers 22 sier visdommen: «Jehova selv frambrakte meg
som sin veis begynnelse, som det tidligste av sine verk fra
fordums tid.» Det må være tale om noe mer enn bare vis-
dom her, for denne egenskapen er aldri blitt ’frambrakt’.
Den har alltid eksistert, for Jehova har alltid eksistert, og
han har alltid vært vis. (Salme 90: 2) Guds Sønn var på
den annen side «all skapnings førstefødte». Han ble fram-
brakt, eller skapt; han var ’det tidligste av Jehovas verk’. (Ko-
losserne 1: 15) Sønnen var til før jorden og himmelen ble
til, slik det blir beskrevet i Ordspråkene. Som Ordet, Guds
egen Talsmann, var han det fullkomne uttrykk for Jehovas
visdom. — Johannes 1: 1.

8 Hva var Sønnen beskjeftiget med i det lange tidsrommet
før han kom til jorden? I vers 30 står det at han var ved
Guds side som «en mesterarbeider». Hva betyr det? Det blir
forklart i Kolosserne 1: 16: «Ved hjelp av ham ble alle andre
ting skapt i himlene og på jorden . . . Alle andre ting er blitt
skapt ved ham og for ham.» Så Jehova, Skaperen, brukte sin
Sønn, Mesterarbeideren, til å frambringe alt annet som ble
skapt — fra åndeskapninger i de himmelske sfærer til det
enormt store fysiske univers, jorden med dens vidunderlige
variasjon av plante- og dyreliv og selve kronen på det jordi-
ske skaperverk, mennesket. Dette samarbeidet mellom Far
og Sønn kan på en måte sammenlignes med samarbeidet
mellom en idérik arkitekt og en bygningsentreprenør. En-
treprenørens oppgave er å bygge i samsvar med arkitektens
tegninger og sette hans ideer ut i livet. Når vi blir fylt av ære-
frykt på grunn av et trekk ved skaperverket, er det i virke-
ligheten den store Arkitekt vi bringer ære til. (Salme 19: 1)

8. Hva var Sønnen opptatt med i sin førmenneskelige tilværelse, og
hva kan vi tenke på når vi beundrer skaperverket?
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Men det kan også være fint å tenke på det lange og lykkelige
samarbeidet mellom Skaperen og hans «mesterarbeider».

9 Når to ufullkomne mennesker arbeider tett sammen,
hender det at de får problemer med å komme overens. Det
har aldri hendt Jehova og hans Sønn! Sønnen arbeidet sam-
men med sin Far i uminnelige tider og ’gledet seg hele tiden
framfor ham’. (Ordspråkene 8: 30) Ja, han frydet seg over
sin Fars selskap, og denne følelsen var gjensidig. Sønnen ble
naturligvis mer og mer lik sin Far og lærte å etterligne hans
egenskaper. Det er ikke rart at båndet mellom Faderen og
Sønnen ble så sterkt! Det kan med rette kalles det eldste og
sterkeste kjærlighetens bånd i hele universet.

10 Hva kan så det bety for oss? Du føler kanskje at det aldri
kan bli et slikt bånd mellom deg og Jehova. Sant nok er
det ingen av oss som har en så opphøyd stilling som Søn-
nen. Men vi har en enestående mulighet. Husk at Jesus kom
nærmere sin Far ved å samarbeide med ham. Og i sin kjær-
lighet gir Jehova oss muligheten til å bli hans «medarbei-
dere». (1. Korinter 3: 9) Når vi følger Jesu eksempel i tje-
nesten, må vi alltid huske at vi er Guds medarbeidere. Det
kjærlighetens bånd som forener oss med Jehova, vokser seg
derved stadig sterkere. Finnes det noe større privilegium
som vi kunne få del i?

Hvordan Jesus bevarte
en sterk kjærlighet til Jehova

11 På mange måter kan det være en hjelp å tenke på den
kjærligheten vi har i vårt hjerte, som noe levende. I lik-

9, 10. a) Hva var det som styrket båndet mellom Jehova og hans
Sønn? b) Hva kan styrke båndet mellom deg og vår himmelske Far?
11—13. a) Hvorfor kan det være en hjelp å tenke på kjærligheten som
noe levende, og hva gjorde Jesus som ung for at hans kjærlighet til
Jehova skulle fortsette å være sterk? b) Hvordan viste Guds Sønn at
han var interessert i å lære av Jehova, både før han kom til jorden,
og senere som menneske?
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het med en vakker stueplante må kjærligheten få næring og
stell for at den skal vokse og trives. Hvis kjærligheten blir
forsømt og ikke får næring, vil den svekkes og dø. Jesus tok
ikke sin kjærlighet til Jehova for gitt. Han sørget for at den
var levende og sterk mens han var her på jorden. La oss se
hvordan.

12 Tenk igjen på den gangen da den unge Jesus uttalte seg
så frimodig i templet i Jerusalem. Husk hva han sa til sine
bekymrede foreldre: «Hvorfor måtte dere lete etter meg?
Visste dere ikke at jeg måtte være i min Fars hus?» (Lu-
kas 2: 49) Som ung gutt kunne Jesus tydeligvis ennå ikke
huske noe fra sin førmenneskelige tilværelse. Ikke desto
mindre hadde han en sterk kjærlighet til sin Far, Jehova.
Han visste at en slik kjærlighet kommer til uttrykk på en na-
turlig måte i tilbedelse. Så det var ikke noe sted på jorden
hvor Jesus syntes det var så fint å være som i det hus hvor
den rene tilbedelse av hans Far ble utøvd. Han lengtet et-
ter å komme dit og hadde ikke lyst til å dra derfra. Han var
dessuten ikke en passiv tilskuer. Han var ivrig etter å lære
om Jehova og å gi uttrykk for det han visste. Disse følelsene
oppstod ikke først da han var blitt tolv år, og de opphørte
heller ikke da.

13 I sin førmenneskelige tilværelse hadde Sønnen vært
ivrig etter å lære av sin Far. En profeti som er nedskrevet i
Jesaja 50: 4—6, viser at Jehova gav sin Sønn spesialisert un-
dervisning som gjaldt hans oppgave som Messias. Selv om
dette også innebar at Sønnen måtte lære om noen av de
vanskelighetene Jehovas Salvede ville bli utsatt for, var han
ivrig etter å lære. Senere, etter at Jesus hadde kommet til jor-
den og var blitt en voksen mann, var han fremdeles ivrig et-
ter å gå til sin Fars hus og delta i tilbedelsen der og få del i
den undervisningen som Jehova ønsket skulle bli gitt der.
Bibelen forteller at Jesus trofast var til stede i templet og i sy-
nagogen. (Lukas 4: 16; 19: 47) Hvis vi vil at vår kjærlighet til
Jehova skal være varm og levende, må vi være ivrige etter
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å overvære kristne møter, hvor vi tilber Jehova, lærer ham
stadig bedre å kjenne og øker vår verdsettelse av det han
gjør for oss.

14 Jesus sørget også for at hans kjærlighet til Jehova holdt
seg sterk, ved å be regelmessig. Han var riktignok vennlig
og sosial, men vi kan merke oss at han også satte pris på å
være alene. I Lukas 5: 16 står det for eksempel: «Han holdt
seg imidlertid tilbaketrukket i ørkenene og bad.» Og i Mat-
teus 14: 23 leser vi: «Da han omsider hadde sendt folkeska-
rene bort, gikk han opp i fjellet for seg selv for å be. Selv om
det ble sent, var han der alene.» Jesus oppsøkte ensomhe-
ten både i disse tilfellene og andre ganger, ikke fordi han var
en eremitt og avskydde andres selskap, men fordi han ville
være alene med Jehova for å kunne vende seg fritt til ham i
bønn.

15 Noen ganger når Jesus bad, brukte han uttrykket «Abba,
Far». (Markus 14: 36) På Jesu tid var «Abba» et ord for «far»
som uttrykte fortrolighet, et ord man brukte i familien. Ofte
var det et av de første ordene et barn lærte å si. Likevel ut-
trykte det respekt. Den måten Jesus brukte dette ordet på,
vitnet om det nære, fortrolige forholdet mellom Sønnen og
hans elskede Far og også om Sønnens dype respekt for Je-
hovas faderlige myndighet. Denne kombinasjonen av for-
trolig nærhet og respekt finner vi igjen i de bønnene som
Jesus bad, og som er nedskrevet. I Johannes, kapittel 17,
har apostelen Johannes for eksempel nedskrevet den lange
og inderlige bønnen Jesus bad den siste natten han var på
jorden som menneske. Vi blir rørt når vi studerer denne
bønnen, og det er viktig at vi etterligner den — naturligvis
ikke ved at vi gjentar Jesu ord, men ved at vi finner måter
å utøse vårt hjerte på for vår himmelske Far så ofte vi kan.

14, 15. a) Hvorfor oppsøkte Jesus ensomheten? b) Hvordan vitnet de
bønnene Jesus bad til sin Far, om fortrolighet og respekt?

’Han gikk opp i fjellet for seg selv for å be’
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På den måten vil vår kjærlighet til ham holde seg levende
og sterk.

16 Som vi var inne på tidligere, gjentok ikke Jesus ordene:
«Jeg elsker Faderen.» Men han gav ofte uttrykk for sin kjær-
lighet til Faderen med andre ord. Hvordan? Jesus sa: «Jeg
lovpriser deg offentlig, Far, himmelens og jordens Herre.»
(Matteus 11: 25) Da vi studerte Del 2 i denne boken, så vi
at Jesus fant stor glede i å lovprise sin Far ved å hjelpe folk
til å lære Ham å kjenne. Han sammenlignet for eksempel
Jehova med en far som var så ivrig etter å tilgi sin bort-
komne sønn at han ventet på at han skulle komme ang-
rende tilbake. Da han fikk se ham langt borte, løp han av
sted for å ta imot ham og omfavne ham. (Lukas 15: 20)
Hvem kan vel lese denne passasjen uten å bli rørt over Jesu
beskrivelse av Jehovas kjærlighet og vilje til å tilgi?

17 Jesus lovpriste ofte sin Far for hans gavmildhet. Han
brukte ufullkomne foreldre som et eksempel for å vise hvor
sikre vi kan være på at vår Far vil gi oss hele det mål av hel-
lig ånd som vi trenger. (Lukas 11: 13) Jesus talte også om det
håpet som Faderen så gavmildt holder fram. Jesus beskrev
lengselsfullt det håpet han selv hadde om å få komme til-
bake til himmelen og igjen få en plass ved sin Fars side. (Jo-
hannes 14: 28; 17: 5) Han fortalte sine etterfølgere om det
håpet Jehova holdt fram for den «lille hjord» — håpet om å
komme til himmelen og bli med i den messianske Konges
regjering. (Lukas 12: 32; Johannes 14: 2) Og han trøstet en
døende ugjerningsmann med håpet om liv i paradiset. (Lu-
kas 23: 43) Det at Jesus snakket om sin Fars gavmildhet på
disse måtene, hjalp ham uten tvil til å bevare sin kjærlighet
til Jehova sterk. Mange av Jesu etterfølgere har erfart at det
ikke er noe som styrker deres kjærlighet til Jehova og deres
tro på ham mer enn det at de snakker om ham og om det
håpet han holder fram for dem som elsker ham.

16, 17. a) Hvordan gav Jesus uttrykk for sin kjærlighet til sin Far ved
det han sa? b) Hvordan framhevet Jesus sin Fars gavmildhet?
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Vil du etterligne Jesu kjærlighet til Jehova?
18 Det er mange måter vi må følge Jesus på, men ingen er

viktigere enn denne: Vi må elske Jehova av hele vårt hjerte,
vår sjel, vår styrke og vårt sinn. (Lukas 10: 27) En slik kjær-
lighet kan ikke måles bare etter hvor sterkt vi føler den, men
også etter i hvilken grad vi viser vår kjærlighet i handling.
Jesus var ikke tilfreds med å føle kjærlighet for sin Far eller
med å si: «Jeg elsker Faderen.» Han sa: «For at verden skal
vite at jeg elsker Faderen, så gjør jeg slik som Faderen har gitt
meg påbud om.» (Johannes 14: 31) Satan hadde hevdet at
ikke noe menneske vil tjene Jehova av uselvisk kjærlighet.
(Job 2: 4, 5) For å skaffe til veie det best mulige svar på Sa-
tans ondskapsfulle bakvaskelse la Jesus stort mot for dagen
og viste verden hvor høyt han elsket sin Far. Han ofret villig
sitt liv for å adlyde ham. Vil du følge Jesus? Vil du vise ver-
den at du virkelig elsker Jehova Gud?

19 Vi har et sterkt behov for å vise en slik kjærlighet. Jehova
har derfor ordnet det slik at vi kan tilbe på en måte som gjør
at vår kjærlighet til ham som vår Far blir næret og styrket.
Når du er til stede på kristne møter, så prøv å huske at du er
der for å tilbe din Gud. Tilbedelsen innbefatter at du kon-
sentrerer deg når det blir bedt inderlige bønner, at du synger
lovsanger, at du følger oppmerksomt med, og at du deltar i
drøftelsen når det er mulig. Møtene gir deg også mulighet
til å oppmuntre dine trosfeller. (Hebreerne 10: 24, 25) Det
at du regelmessig tilber Jehova på kristne møter, vil hjelpe
deg til å få en enda sterkere kjærlighet til ham.

20 Mye av det samme kan sies om det å studere, meditere
og be. Tenk på det som muligheter til å være alene med
Jehova. Når du studerer hans skrevne Ord og mediterer over
det, overbringer han sine tanker til deg. Når du ber, åpner

18. Hva er den viktigste måten vi må følge Jesus på, og hvorfor?
19, 20. a) Av hvilke viktige grunner ønsker vi å være regelmessig til
stede på kristne møter? b) Hvordan bør vi se på personlig studium,
meditering og bønn?
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du ditt hjerte for ham. Husk at det å be innebærer mer enn
bare å be Gud om å gi oss noe. Bønn gir oss også mulighet
til å takke Jehova for de velsignelsene vi får, og til å lovprise
ham for hans underfulle gjerninger. (Salme 146: 1) I tillegg
er det å lovprise Jehova offentlig med glede og begeistring
det beste du kan gjøre for å takke ham og vise at du elsker
ham.

21 Kjærligheten til Gud er nøkkelen til din evige lykke.
En slik kjærlighet var det eneste Adam og Eva trengte for
å få et lykkelig liv — men de framelsket ikke en slik kjær-
lighet. Denne kjærligheten er det viktigste du må ha for å
kunne bestå en hvilken som helst trosprøve, motstå en hvil-
ken som helst fristelse og utholde en hvilken som helst prø-
velse. Den er selve essensen av hva det vil si å være en Jesu
etterfølger. Og som vi vet, er kjærligheten til Gud knyttet
til nestekjærlighet. (1. Johannes 4: 20) I de neste kapitlene
skal vi undersøke hvordan Jesus viste nestekjærlighet. Først
skal vi se på hvorfor så mange mennesker syntes at Jesus var
imøtekommende og tilnærmelig.

21. Hvor viktig er kjærligheten til Jehova, og hva skal vi se på i de
neste kapitlene?

Hvordan kan vi følge Jesus?
˘ Hvordan kan vi i våre bønner vise at vi stoler på Jehova, slik
Jesus gjorde? — Johannes 11: 41, 42; Hebreerne 11: 6.
˘ Hvordan kan vi gi uttrykk for inderlig kjærlighet til Jehova
ved den måten vi bruker hans navn på? — Johannes 17: 6—8.
˘ Hvorfor krever kjærligheten til Jehova at vi etterligner Jesus
ved å holde oss atskilt fra verden? — Johannes 17: 14—16;
Jakob 4: 8.
˘ Hvordan kan vi følge Jesu veiledning om å bevare en sterk
kjærlighet til Jehova? —

˚
Apenbaringen 2: 1—5.
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JESUS vet at enden for hans jordiske liv nærmer seg raskt.
Han har bare noen få uker igjen å leve, og ennå er det mye
han skal ha utrettet! Han forkynner sammen med apost-
lene i Perea, et område øst for Jordan. De er på vei sørover
til Jerusalem, hvor Jesus skal være til stede ved sin siste og
mest dramatiske påskehøytid.

2 Etter at Jesus har hatt en diskusjon med noen religiøse le-
dere og kommet med noen tungtveiende argumenter, blir
det en del uro i mengden. Folk kommer med barna sine til
ham. Barna tilhører åpenbart ulike aldersgrupper, for Mar-
kus omtaler dem ved hjelp av det samme ordet som det han
tidligere brukte om et barn på tolv år, mens Lukas bruker
et ord som kan gjengis med «spedbarn». (Lukas 18: 15; Mar-
kus 5: 41, 42; 10: 13) Der hvor det er barn, er det som kjent
gjerne liv og røre. Jesu disipler refser foreldrene; de mener
kanskje at Mesteren har det altfor travelt til å bry seg om
barna. Hva gjør Jesus?

3 Da han ser hva som foregår, blir han harm. På hvem? På
barna? På foreldrene? Nei — på disiplene! Han sier: «La de
små barna komme til meg; forsøk ikke å hindre dem, for
Guds rike hører slike til. Jeg sier dere i sannhet: Den som
ikke tar imot Guds rike liksom et lite barn, skal slett ikke
komme inn i det.» Så tar han barna «i armene sine» og vel-
signer dem. (Markus 10: 13—16) De ordene Markus bruker
her, antyder at Jesus omfavner dem ømt, at han kanskje
vugger noen av spedbarna «i armkroken», som det sies i én
oversettelse. Det er tydelig at Jesus er glad i barn. Men det er

1—3. Hva skjer når noen foreldre kommer med barna sine til Jesus,
og hva viser denne hendelsen om ham?
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også noe annet vi kan lære om ham her — han er imøte-
kommende.

4 Hvis Jesus hadde vært streng, uvennlig eller overlegen,
hadde disse barna sikkert ikke hatt lyst til å komme til ham;
foreldrene deres ville sikkert heller ikke ha følt at de kunne
vende seg til ham. Men når du ser denne situasjonen for
deg, kan du ikke da bare se at foreldrene stråler av glede over
at denne gode mannen viser at han er glad i barna deres,
sier at barna er verdifulle i Guds øyne, og velsigner dem?
Selv om Jesus hadde den tyngste ansvarsbyrde man kan
tenke seg, var han mer imøtekommende og tilnærmelig
enn noen annen.

5 Hvem ellers var det som syntes at Jesus var imøtekom-
mende? Hva var det som gjorde at det var så lett å komme
til ham? Og hvordan kan vi lære å være lik Jesus hva dette
angår? La oss se.

Hvem var det som syntes at Jesus
var imøtekommende?

6 Når du leser evangelieberetningene, gjør det kanskje inn-
trykk på deg å se at «store folkeskarer» ikke nølte med å
komme til Jesus. ’Store folkeskarer fulgte ham fra Galilea.’
«Store folkeskarer samlet seg om ham.» «Da kom store fol-
keskarer til ham.» «Store folkeskarer gikk nå sammen med
ham.» (Matteus 4: 25; 13: 2; 15: 30; Lukas 14: 25) Ja, Jesus
var ofte omgitt av mange mennesker.

7 Dette var som oftest vanlige mennesker, slike som de
religiøse lederne nedsettende omtalte som «landets folk».
Fariseerne og prestene sa rett ut: «Denne folkemengden
som ikke kjenner Loven, de er forbannet.» (Johannes 7: 49)

4, 5. a) Hvordan vet vi at Jesus var imøtekommende? b) Hvilke spørs-
mål skal vi drøfte i dette kapitlet?
6—8. Hva slags mennesker var Jesus ofte sammen med, og hvilken
holdning hadde han til dem, i motsetning til den holdning de reli-
giøse lederne hadde til slike mennesker?
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Senere rabbinske skrifter bekrefter at de hadde denne hold-
ningen. Mange religiøse ledere så på slike mennesker med
forakt. De ville ikke spise sammen med dem, kjøpe noe av
dem eller omgås dem. Noen hevdet til og med at slike som
ikke kjente den muntlige lov, ikke hadde håp om en opp-
standelse! Mange uanselige og nødstilte mennesker må ha
unngått slike ledere i stedet for å be dem om hjelp og rett-
ledning. Men Jesus var annerledes.

8 Jesus hadde ingen problemer med å omgås vanlige men-
nesker. Han spiste sammen med dem, helbredet dem, un-
derviste dem og gav dem et håp. Jesus var naturligvis også
realistisk; han var klar over at de fleste ville avvise mulighe-
ten til å tjene Jehova. (Matteus 7: 13, 14) Likevel hadde han
en positiv holdning til hver enkelt og så at det var mange
som hadde mulighet til å gjøre det som var rett. For en kon-
trast til de hardhjertete prestene og fariseerne! Men også
prester og fariseere kom til Jesus, og mange av dem for-
andret seg og fulgte ham. (Apostlenes gjerninger 6: 7; 15: 5)
Også noen av de rike og mektige syntes at Jesus var imøte-
kommende. — Markus 10: 17, 22.

9 Kvinner betenkte seg ikke på å vende seg til Jesus. Kvin-
nene må ofte ha følt de religiøse ledernes ydmykende for-
akt. Rabbinerne så vanligvis ned på dem som underviste
kvinner. Kvinner fikk ikke lov til å vitne i rettssaker; de ble
betraktet som upålitelige. Rabbinerne hadde til og med en
bønn hvor de takket Gud for at de ikke var kvinner! Men
kvinnene ble aldri møtt med en slik forakt hos Jesus. Det
var mange som kom til ham for å lære av ham. Lasarus’
søster Maria satte seg for eksempel ved Herrens føtter og
hørte helt oppslukt på det han sa, mens søsteren hennes,
Marta, kavet og strevde med å lage mat. Jesus roste Maria
fordi hun satte de viktigste ting på førsteplassen. — Lukas
10: 39—42.

9. Hvorfor syntes kvinner at Jesus var imøtekommende?
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10 Også de syke samlet seg rundt Jesus, selv om de ofte
ble behandlet som utstøtte av de religiøse lederne. Mose-
loven inneholdt bestemmelser om at spedalske skulle hol-
des i karantene av helsemessige grunner, men det var ikke
noe grunnlag for å behandle dem ukjærlig. (3. Mosebok,
kapittel 13) I senere rabbinske regler het det imidlertid at de
spedalske var like frastøtende som ekskrementer. Noen re-
ligiøse ledere gikk så langt som til å kaste stein på spedal-
ske for å holde dem på avstand! Det er vanskelig å forestille
seg at mennesker som var blitt behandlet på denne måten,
i det hele tatt kunne samle mot til å henvende seg til en læ-
rer, men det var faktisk noen spedalske som kom til Jesus.
En av dem uttalte disse kjente ordene, som vitnet om sterk
tro: «Herre, hvis du bare vil, kan du gjøre meg ren.» (Lukas
5: 12) I det neste kapitlet skal vi drøfte det svaret Jesus kom
med. Foreløpig skal vi nøye oss med å slå fast at det neppe
kunne vises på noen bedre måte at Jesus var en som folk
følte at de trygt kunne henvende seg til.

11 Mennesker som var tynget av skyldfølelse, følte at de
fritt kunne komme til Jesus. Tenk for eksempel på den
gangen da Jesus spiste hjemme hos en fariseer. En kvinne
som var kjent for å være en synder, kom inn og falt på
kne ved Jesu føtter og gråt av skyldfølelse. Hun vætet føt-
tene hans med tårene sine og tørket dem med håret sitt.
Han som var Jesu vert, så på med avsky og fordømte Jesus
fordi han lot denne kvinnen komme i nærheten av seg,
men Jesus roste kvinnen vennlig for hennes oppriktige an-
ger og forsikret henne om at Jehova hadde tilgitt henne.
(Lukas 7: 36—50) I dag trenger mennesker som er tynget av
skyldfølelse, mer enn noen gang å føle at de fritt kan hen-
vende seg til dem som kan hjelpe dem til å gjenopprette et

10. Hvordan var Jesus annerledes enn de religiøse lederne ved den
måten han behandlet syke på?
11. Hvilket eksempel viser at mennesker som var tynget av skyldføl-
else, følte at de fritt kunne komme til Jesus, og hva kan vi lære av det?

«La de små barna komme til meg»
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godt forhold til Gud. Hva var det som gjorde at Jesus var så
imøtekommende?

Hva var det som gjorde at Jesus
var imøtekommende?

12 Husk at Jesus etterlignet sin elskede, himmelske Far på
en fullkommen måte. (Johannes 14: 9) Bibelen minner oss
om at Jehova «ikke er langt borte fra en eneste av oss».
(Apostlenes gjerninger 17: 27) Han «som hører bønner»,
Jehova, er alltid tilgjengelig for sine trofaste tjenere og for
alle andre som oppriktig ønsker å finne ham og tjene ham.
(Salme 65: 2) Tenk på det — den mektigste og viktigste per-
son i universet er også den mest imøtekommende! I likhet
med sin Far har Jesus stor kjærlighet til menneskene. I de
neste kapitlene skal vi drøfte den inderlige kjærlighet Jesus
følte. Men det som gjorde at folk syntes at han var imøte-
kommende, var hovedsakelig det at hans kjærlighet kom så
tydelig til uttrykk. La oss se på noen av Jesu karaktertrekk
som vitnet om en slik kjærlighet.

13 Folk merket at Jesus var personlig interessert i dem. Denne
personlige interessen ble ikke plutselig borte når han var ut-
satt for press. Som vi så da foreldre kom til ham med barna
sine, fortsatte han å være imøtekommende også når han
hadde det travelt og var tynget av ansvar. For et godt eks-
empel han var for foreldre! Det er ikke lett å oppdra barn i
dag. Likevel er det viktig at barna oppfatter foreldrene som
imøtekommende. Dere som er foreldre, vet at dere noen
ganger har det for travelt til at barna får den oppmerksom-
heten de vil ha. Men kan dere forsikre dem om at dere skal
ordne det slik at dere kan ta dere av saken så snart som mu-
lig? Når dere så holder ord, lærer barna at det lønner seg
å være tålmodig. De lærer også at de alltid kan komme til
dere når de har noe på hjertet.

12. Hvorfor er det ikke overraskende at Jesus var imøtekommende?
13. Hvordan kan foreldre etterligne Jesus?
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14 Jesus fikk folk til å forstå at det som var viktig for dem,
betydde noe for ham også. Tenk for eksempel på det første
miraklet Jesus utførte. Han var til stede i et bryllup i Kana,
en by i Galilea. Det oppstod et pinlig problem — det ble
slutt på vinen! Jesu mor, Maria, sa fra til sin sønn om hva
som hadde skjedd. Og hva gjorde Jesus? Han fikk tjenerne
til å fylle seks store vannkrukker med vann. Da festens le-
der smakte på det, var det god vin! Var dette et triks, noe
Jesus gjorde for å få folk til å tro at det var vin? Nei, van-
net «var blitt forvandlet til vin». (Johannes 2: 1—11) Men-
neskene har i lange tider drømt om å kunne forvandle én
ting til noe annet. I flere hundre år forsøkte menn som ble
kalt alkymister, å omdanne bly til gull. De lyktes aldri, trass
i at bly og gull faktisk er bemerkelsesverdig like grunnstof-
fer.1 Hva med vann og vin? Kjemisk sett er vann en enkel
væske, en forbindelse mellom to grunnstoffer. Vin innehol-
der på den annen side nesten tusen bestanddeler, og mange
av disse er komplekse forbindelser. Hvorfor utførte Jesus et
så stort mirakel for å løse et så trivielt problem som at det
var for lite vin i et bryllup?

15 Problemet var ikke trivielt for bruden og brudgommen.
I Midtøsten ble det på den tiden lagt uhyre stor vekt på
å vise gjestfrihet mot innbudte gjester. Det at det ble for
lite vin i bryllupet, ville være forferdelig pinlig for bruden
og brudgommen og kaste en skygge over bryllupsdagen og
minnene om den i årene framover. Det var et problem for
dem, og da betydde det noe for Jesus også. Så han gjorde

1De som studerer kjemi, vet at bly og gull er plassert nokså nær
hverandre i grunnstoffenes periodesystem. Forskjellen består i at et
blyatom har tre flere protoner i kjernen enn et gullatom. Fysikere i
nyere tid har til og med omdannet små mengder bly til gull, men pro-
sessen krever så mye energi at den ikke er lønnsom.

14—16. a) Hva var bakgrunnen for Jesu første mirakel, og hvorfor var
dette så spesielt? b) Hva forteller det miraklet Jesus gjorde i Kana, om
ham, og hva kan foreldre lære av det?
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noe med det. Skjønner du hvorfor folk kom til ham med
det som bekymret dem?

16 Her kan foreldre lære noe viktig. Sett at et av barna dine
kommer til deg med noe som plager det. Du har kanskje
mest lyst til å avvise problemet som nokså trivielt. Kanskje
du til og med kan føle deg fristet til å le av det hele. Det er
sant at barnets problem kan virke ubetydelig sammenlignet
med det du har å stri med. Men husk at dette ikke er trivielt
for barnet! Hvis dette er noe som spiller en rolle for en som
du er så glad i, skulle det ikke da spille en rolle for deg også?
Hvis du får barnet til å forstå at du bryr deg om noe som be-
kymrer det, vil det forstå at det alltid kan komme til deg.

17 Jesus var mild og ydmyk. (Matteus 11: 29) Dette drøftet vi
også i kapittel 3. Mildhet er en vakker egenskap som vitner

17. Hvordan var Jesus et eksempel med hensyn til å vise mildhet, og
hvorfor kan vi si at denne egenskapen er et tegn på styrke?

Vis barnet ditt at det alltid kan
komme til deg, og at du virkelig

bryr deg om det



om en ydmyk hjertetilstand. Den er en del av Guds hel-
lige ånds frukt og er knyttet til guddommelig visdom. (Ga-
laterne 5: 22, 23; Jakob 3: 13) Selv da Jesus ble utsatt for
det verst tenkelige press, bevarte han selvkontrollen. Hans
mildhet må overhodet ikke forbindes med svakhet. En
bibelkommentator har sagt om denne egenskapen: «Bak
mildheten ligger stålets styrke.» Ja, det krever ofte styrke å
beherske seg og behandle andre på en mild måte. Men med
Jehovas hjelp kan vi etterligne Jesus ved å vise mildhet, og
det vil gjøre oss mer imøtekommende overfor andre.

18 Jesus var rimelig. En gang da Jesus var i Tyrus, var det en
kvinne som kom til ham fordi datteren hennes var «sterkt
demonbesatt». På tre forskjellige måter viste Jesus at han
ikke var innstilt på å gjøre det hun ville. Hans første reak-
sjon var taushet. Deretter gav han henne en grunn til at han
ikke ville gjøre det hun bad ham om. Til slutt kom han med
en illustrasjon for å understreke poenget. Men opptrådte
han på en kald og ubøyelig måte? Antydet han at hun
gikk over streken, siden hun våget å motsi ham, en så stor
mann? Nei, kvinnen følte seg trygg. Hun bad ikke om hjelp
bare én gang, men fortsatte å be til tross for at han åpen-
bart ikke var villig til å hjelpe henne. Jesus så at hun hadde
en bemerkelsesverdig tro som fikk henne til å fortsette å be
om hjelp, og han helbredet datteren hennes. (Matteus 15:
22—28) Det at Jesus var rimelig og villig til å lytte og gi et-
ter når det var på sin plass, førte uten tvil til at folk var ivrige
etter å komme til ham!

Er du imøtekommende?
19 Folk liker å tenke på seg selv som imøtekommende. Det

finnes for eksempel myndighetspersoner som ynder å si at

18. Hvilket eksempel viser at Jesus var rimelig, og hvorfor tror du at
rimelighet kan gjøre at et menneske blir oppfattet som imøtekom-
mende?
19. Hvordan kan vi vite om vi virkelig er imøtekommende?
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de fører den åpne dørs politikk, og med det mener de at
andre alltid kan komme til dem med det de har på hjertet.
Bibelen sier imidlertid: «Mange mennesker utroper sin egen
kjærlige godhet, men en pålitelig mann — hvem kan finne
en slik?» (Ordspråkene 20: 6) Det er lett å si at vi er imøte-
kommende, men etterligner vi virkelig trofast denne siden
ved Jesu kjærlighet? Svaret ligger ikke i hvordan vi oppfatter
oss selv, men i hvordan andre oppfatter oss. Paulus sa: «La
deres rimelighet bli kjent for alle mennesker.» (Filipperne
4: 5) Hver og en av oss gjør vel i å spørre: Hvordan blir jeg
oppfattet av andre? Hva slags rykte har jeg?

20 Spesielt kristne eldste bestreber seg på å være imøtekom-
mende. De ønsker oppriktig å leve opp
til den beskrivelsen som er nedteg-
net i Jesaja 32: 1, 2: «Hver enkelt skal
vise seg å være som et ly mot vinden
og et skjul mot det kraftige
regnværet, som strømmer
av vann i et vannløst land,
som skyggen av en vel-
dig, steil klippe i et utpint
land.» Det er bare hvis en
eldste er imøtekommende,
at han kan sørge for beskyt-
telse, forfriskning og lind-
ring på denne måten. Sant
nok er ikke det alltid så lett, for
de eldste har en tung ansvars-
byrde i denne vanskelige ti-
den. Men de må aldri gi an-
dre inntrykk av at de har det
for travelt til å ta seg av Jeho-

20. a) Hvorfor er det viktig at kristne eldste er imøtekommende?
b) Hvorfor bør våre forventninger til menighetens eldste være rime-
lige?

De eldste
bestreber seg på å være

imøtekommende
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vas sauer. (1. Peter 5: 2) De andre i menigheten forsøker
å være rimelige når det gjelder det de venter av slike tro-
faste menn, og er ydmyke og samarbeidsvillige. — Hebre-
erne 13: 17.

21 Foreldre vil at barna skal føle at de alltid er der for dem.
Det er mye som står på spill! De vil at barna skal vite at
det er trygt å betro seg til far og mor. Kristne foreldre pas-
ser derfor på å være milde og rimelige og ikke overreagere
når et barn forteller om noe galt det har gjort, eller sier noe
som avslører en feilaktig tankegang. De gjør sitt beste for
å holde kommunikasjonslinjene åpne når de tålmodig opp-
drar barna. Ja, vi ønsker alle å være imøtekommende og til-
nærmelige, slik Jesus var. I det neste kapitlet skal vi drøfte
Jesu inderlige medlidenhet og medfølelse — to av de vik-
tigste egenskapene som gjorde at han var så imøtekom-
mende.

21. Hvordan kan foreldre sørge for at de alltid er der for barna sine,
og hva skal vi drøfte i det neste kapitlet?

Hvordan kan vi følge Jesus?
˘ Hvordan kan det at vi stiller folk spørsmål og hører nøye
etter når de svarer, hjelpe dem til å henvende seg til oss?
— Matteus 16: 13—17.
˘ Hvordan viste Jesus at han var imøtekommende, selv om
det betydde at han ble forstyrret når han ville være for seg
selv, og hvordan kan vi følge hans eksempel? — Markus 6:
31—34.
˘ Hvordan betraktet Jesus ikke-troende, og hvordan vil det
at vi etterligner hans likevektige syn, gjøre oss imøtekom-
mende? — Lukas 5: 29—32.
˘ Hvordan vil det at vi etterligner Jesu positive holdning til
folk, hjelpe oss til å bli mer imøtekommende? — Johannes
1: 47.
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TO BLINDE menn sitter i veikanten like utenfor Jeriko.
Hver dag kommer de dit, finner seg et sted hvor det
er sannsynlig at mange kommer til å passere, og tigger.
Denne dagen kommer de imidlertid til å oppleve noe
som vil forandre livet deres radikalt.

2 Plutselig hører tiggerne at det er noe som foregår. Si-
den de ikke kan se, spør den ene av dem hva det er som
skjer, og han får til svar: «Jesus, nasareeren, går forbi!»
Jesus er på vei til Jerusalem for siste gang. Men han er
ikke alene; en stor folkemengde er med ham. Da tig-
gerne får høre hvem det er som går forbi, vekker de opp-
styr ved å rope: «Herre, ha barmhjertighet med oss, Da-
vids Sønn!» Folkemengden blir irritert og ber dem om å
tie stille, men mennene er fra seg av fortvilelse. De roper
bare enda høyere.

3 Jesus hører ropene deres over støyen fra folkemeng-
den. Hva vil han gjøre? Han har mye å tenke på. Det er
like før han går inn i den siste uken av sitt jordiske liv.
Han vet at lidelse og en grusom død venter ham i Jeru-
salem. Likevel ignorerer han ikke de vedvarende ropene.
Han stanser og ber om at de som roper, må føres til ham.
«Herre, la våre øyne bli åpnet,» bønnfaller de. «Grepet
av medlidenhet» rører Jesus ved øynene deres, og de får

1—3. a) Hvordan reagerer Jesus da to blinde tiggere bønnfaller ham
om hjelp? b) Hva ligger det i uttrykket «grepet av medlidenhet»? (Se
fotnoten.)

K A P I T T E L 1 5

«Grepet av medlidenhet»
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synet tilbake.1 Straks begynner de å følge Jesus. — Lukas
18: 35—43; Matteus 20: 29—34.

4 Dette var ikke noe isolert tilfelle. Jesus ble mange gan-
ger og under mange ulike omstendigheter grepet av med-
lidenhet. Det var forutsagt i Skriftene at han skulle «sy-
nes synd på den ringe». (Salme 72: 13) Jesus levde opp til
disse ordene, for han var virkelig var for andres følelser.
Han tok initiativet til å hjelpe folk. Hans medfølelse var
noe av det som ansporet ham til å forkynne. La oss se hva
evangeliene forteller om den medfølelse som lå til grunn
for det Jesus sa og gjorde, og tenke over hvordan vi kan
vise en lignende medfølelse.

Han tok hensyn til andres følelser
5 Jesus hadde dyp empati. Han forstod dem som hadde

det vondt, og satte seg i deres sted. Selv om han ikke opp-
levde akkurat det samme som dem, levde han seg inn i
deres situasjon og følte virkelig med dem. (Hebreerne 4:
15) Da han helbredet en kvinne som hadde hatt blødnin-
ger i tolv år, beskrev han hennes problem som en ’alvor-
lig sykdom’ og erkjente på den måten at hun hadde hatt
mange plager og smerter. (Markus 5: 25—34) Da han så at
Maria og de som var sammen med henne, sørget og gråt
fordi Lasarus var død, gikk det så sterkt inn på ham at han
ble opprørt i sitt indre. Selv om han visste at han straks
skulle oppreise Lasarus fra de døde, ble øynene hans fylt
av tårer. — Johannes 11: 33, 35.

1Det greske ordet som er gjengitt med «grepet av medlidenhet», er
blitt kalt et av de sterkeste ordene for medfølelse i det greske språk.
En håndbok sier at dette ordet beskriver «ikke bare den smerte man
føler ved å se lidelse, men også et sterkt ønske om å lindre og å fjerne
lidelsen».

4. Hvordan oppfylte Jesus den profetien som sa at han skulle «synes
synd på den ringe»?
5, 6. Hvilke eksempler viser at Jesus hadde empati?
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6 En annen gang var det en spedalsk som kom til Jesus
og bønnfalt ham: «Hvis du bare vil, kan du gjøre meg
ren.» Hvordan reagerte Jesus, en fullkommen mann som
aldri hadde vært syk? Han følte med den spedalske og ble
«grepet av medlidenhet». (Markus 1: 40—42) Så gjorde
han noe helt spesielt. Han visste godt at de spedalske var
urene ifølge Loven, og at de ikke måtte være sammen
med andre. (3. Mosebok 13: 45, 46) Det var heller ikke
noe problem for Jesus å helbrede denne mannen uten
å ha fysisk kontakt med ham. (Matteus 8: 5—13) Likevel
valgte han å rekke ut hånden og røre ved den spedalske
og si til ham: «Jeg vil. Bli ren.» Straks forsvant spedalskhe-
ten. For en sterk empati Jesus viste!

7 Som kristne må vi etterligne Jesus når det gjelder å
vise empati. Bibelen oppfordrer oss til å ’vise samfølelse’.1
(1. Peter 3: 8) Det er kanskje vanskelig å sette seg inn i
hvordan det er å lide av en kronisk sykdom eller kronisk
depresjon — særlig hvis vi ikke har lidd av dette selv. Men
husk at empati ikke avhenger av at vi personlig har erfart
det samme som dem vi viser empati. Jesus viste dem som
var syke, empati, selv om han aldri hadde vært syk selv.
Hvordan kan vi så framelske empati? Ved at vi tålmodig
hører på når noen betror seg til oss og forteller om sine
innerste følelser. Vi kan spørre oss selv: Hvordan ville jeg
ha følt det hvis jeg hadde vært i deres situasjon? (1. Ko-
rinter 12: 26) Hvis vi lærer oss å være mer var for hva an-
dre føler, vil det være lettere for oss å tale «trøstende til de
nedtrykte sjeler». (1. Tessaloniker 5: 14) Noen ganger kan
empati bli uttrykt ikke bare med ord, men også med tå-
rer. «Gråt med dem som gråter,» står det i Romerne 12: 15.

1Det greske adjektivet som er gjengitt med «samfølelse», betyr bok-
stavelig «lide sammen med».

7. Hva kan hjelpe oss til å framelske empati, og hvordan kan denne
egenskapen komme til uttrykk?
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8 Jesus var hensynsfull; han
opptrådte på en måte som viste
at han hadde evnen til å for-
stå andre menneskers følelser.
Tenk på den gangen da noen
kom til ham med en mann
som var døv og nesten ikke
kunne snakke. Jesus merket ty-
deligvis at mannen ikke følte
seg helt vel til mote, så han
gjorde noe som han vanligvis
ikke gjorde når han helbredet
noen: «Han førte ham bort fra folkemengden.» Så, mens
de var for seg selv, borte fra de andres stirrende blikk, hel-
bredet han mannen. — Markus 7: 31—35.

9 Jesus var også svært hensynsfull en gang da folk kom til
ham med en blind mann og bad om at han måtte bli hel-
bredet. Han «tok den blinde mannen ved hånden og førte
ham utenfor landsbyen». Så helbredet han mannen litt et-
ter litt. Dette gjorde at mannen gradvis klarte å venne seg
til det skarpe sollyset og alt det som beveget seg omkring
ham. (Markus 8: 22—26) Ja, Jesus var virkelig hensynsfull!

10 Hvis vi skal være Jesu etterfølgere, må vi også ta hen-
syn til andres følelser. Vi må passe på hva vi sier, og huske
at vi kan såre andres følelser med tankeløs tale. (Ordsprå-
kene 12: 18; 18: 21) Ublide ord, nedsettende bemerknin-
ger og spydigheter hører ikke hjemme blant de kristne,
for de ønsker å ta hensyn til andres følelser. (Efeserne 4:
31) Dere eldste, hvordan kan dere vise at dere tar hensyn
til andres følelser? Når dere gir veiledning, så prøv å ord-
legge dere på en vennlig og mild måte og la den dere snak-

8, 9. Hvordan viste Jesus at han tok hensyn til andres følelser?
10. På hvilke måter kan vi vise at vi tar hensyn til andres følelser?

Vis «samfølelse»
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ker med, få beholde sin verdighet. (Galaterne 6: 1) Dere
foreldre, hvordan kan dere vise at dere tar hensyn til deres
barns følelser? Når dere irettesetter dem, så prøv å gjøre
det på en slik måte at de ikke blir unødig flaue eller for-
legne. — Kolosserne 3: 21.

Ta initiativet til å hjelpe andre
11 Jesus viste ikke medfølelse bare når han ble bedt om

å gjøre det. Medfølelse er jo ikke en passiv egenskap; det
er en aktiv, positiv egenskap. Det er derfor ikke overras-
kende at inderlig medfølelse fikk Jesus til å ta initiativet
til å hjelpe andre. En gang da en stor folkemengde hadde
vært sammen med ham i tre dager og ikke hadde noe
å spise, var det ikke nødvendig at noen fortalte Jesus at de
var sultne, eller foreslo at han skulle gjøre noe med det.
Beretningen sier: «Jesus kalte sine disipler til seg og sa: ’Jeg
føler medlidenhet med folkemengden, for de har allerede
vært hos meg i tre dager, og de har ikke noe å spise; og
jeg vil ikke sende dem fastende bort. De kunne jo bli helt
utmattet på veien.’» Uten at noen behøvde å be ham om
det, sørget han deretter ved et mirakel for at de fikk mat.
— Matteus 15: 32—38.

12 Tenk på en annen beretning. I år 31, en gang da Jesus
nærmet seg byen Nain, fikk han se et trist syn. Et likfølge
var på vei ut av byen, kanskje til et gravsted i en av skrå-
ningene utenfor. Den døde var «sin mors enbårne sønn.
Hun var dessuten enke». Kan du forestille deg den sorg og
smertedennemorenmåha følt?Nå skullehun begrave sin
eneste sønn, og hun hadde ingen mann ådele sorgen med.
Av alle menneskene i følget var det den nå barnløse enken
Jesus la merke til. Det han så, rørte ham dypt — ja, ’han fikk
medlidenhetmed henne’.Detvar ingen sombehøvde åbe

11, 12. Hvilke bibelske beretninger viser at det ikke var nødvendig
å be Jesus om å vise andre medfølelse?
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ham om å gjøre noe. Medfølelsen fikk ham til å handle på
eget initiativ. Han gikk «fram og rørte ved båren» og gjen-
oppvekket den døde. Hva skjedde deretter? Jesus bad ikke
den unge mannen om å slutte seg til den store folkemeng-
den som fulgte ham. Nei, «han gav ham til hans mor», slik
at de ble en familie igjen. Derved sørget han for at enken
kom til å bli tatt hånd om. — Lukas 7: 11—15.

13 Hvordan kan vi følge Jesu eksempel? Vi kan naturlig-
vis ikke skaffe til veie mat på mirakuløst vis eller oppreise
døde. Men vi kan etterligne Jesus ved å ta initiativet til
å hjelpe dem som har behov for det. Det kan være at en
av våre trosfeller har alvorlige økonomiske problemer eller
mister arbeidet. (1. Johannes 3: 17) Huset til en enke tren-
ger kanskje reparasjon. (Jakob 1: 27) Kanskje en familie vi
kjenner, har mistet en av sine nærmeste og trenger trøst
eller praktisk hjelp. (1. Tessaloniker 5: 11) Når noen virke-
lig har behov for hjelp, trenger vi ikke å vente til vi blir
bedt om det, med å tre støttende til. (Ordspråkene 3: 27)
Medfølelse vil få oss til å ta initiativet og gjøre det som vår
situasjon tillater oss. Glem aldri at en enkel vennlig hand-
ling eller noen få trøstende ord fra hjertet kan vitne om
stor medfølelse. — Kolosserne 3: 12.

Medfølelse fikk ham til å forkynne
14 Som vi så i Del 2 i denne boken, var Jesus et enestå-

ende eksempel med hensyn til å forkynne det gode bud-
skap. Han sa: «Jeg [må] forkynne det gode budskap om
Guds rike, for det er dette jeg er utsendt for.» (Lukas 4: 43)
Hvorfor satte han dette arbeidet på førsteplassen? Først og
fremst på grunn av sin kjærlighet til Gud. Men Jesus hadde
også et annet motiv: Hans inderlige medfølelse gav ham

13. Hvordan kan vi etterligne Jesus når det gjelder å ta initiativet til
å hjelpe noen?
14. Hvorfor satte Jesus forkynnelsen av det gode budskap på første-
plassen?
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et ønske om å dekke andres åndelige behov. Av alle de må-
tene han viste medfølelse på, var det ikke noe som var vik-
tigere enn å stille andres åndelige sult. La oss nå se på to
hendelser som viser hvordan Jesus betraktet dem han for-
kynte for. Det kan hjelpe oss til å analysere de motivene vi
selv har for å delta i det offentlige forkynnelsesarbeidet.

15 I år 31, etter at Jesus i omkring to år hadde gjort seg
store anstrengelser i tjenesten, utvidet han sin tjeneste ved
å legge ut på «en rundreise til alle byene og landsbyene»
i Galilea. Det han fikk se, rørte ved hans hjerte. Aposte-
len Matteus forteller: «Da han så folkeskarene, følte han
medlidenhet med dem, for de var flådd og kastet omkring
som sauer uten hyrde.» (Matteus 9: 35, 36) Jesus hadde
medfølelse med vanlige mennesker. Han var klar over
hvilken sørgelig åndelig tilstand de befant seg i. Han visste
at de ble dårlig behandlet og fullstendig forsømt av nett-
opp dem som skulle ha vært deres hyrder — de religiøse
lederne. Jesu dype medfølelse fikk ham til å arbeide hardt

15, 16. Fortell om to hendelser som viser hvordan Jesus så på dem
han forkynte for.

Ta initiativet til å hjelpe dem som trenger det



for å nå folk med et håpets budskap. Det var ikke noe de
trengte mer enn det gode budskap om Guds rike.

16 Noen måneder senere, like før påsken i år 32, skjedde
det noe lignende. Denne gangen gikk Jesus og apostlene
om bord i en båt og reiste tvers over Galilea-sjøen for å
finne et rolig sted hvor de kunne hvile. Men mange men-
nesker løp langs stranden og kom fram til den andre siden
før båten. Hvordan reagerte Jesus? «Da han så kom fram,
så han en stor folkemengde, men han fikk medlidenhet
med dem, for de var som sauer uten hyrde. Og han be-
gynte å lære dem mange ting.» (Markus 6: 31—34) Enda
en gang ble Jesus grepet av medlidenhet da han så den
ynkelige åndelige tilstand folket befant seg i. «De var som
sauer uten hyrde»; de var åndelig underernært og overlatt
til seg selv. Det var medfølelse, snarere enn pliktfølelse,
som motiverte Jesus til å forkynne.

17 Hva er det som motiverer oss, Jesu etterfølgere, til å for-
kynne? Som vi så i kapittel 9 i denne boken, har vi fått i
oppdrag å forkynne og gjøre disipler; det er et ansvar vi
er blitt pålagt. (Matteus 28: 19, 20; 1. Korinter 9: 16) Men
vårt motiv for å delta i dette arbeidet må ikke bare være
pliktfølelse. Det er framfor alt kjærligheten til Jehova som
driver oss til å forkynne det gode budskap om hans rike.
Vi er også motivert av medfølelse med dem som har en
annen tro enn oss. (Markus 12: 28—31) Hvordan kan vi så
framelske medfølelse?

18 Vi må se folk slik Jesus så dem — «flådd og kastet om-
kring som sauer uten hyrde». Forestill deg at du finner
et lam som har kommet bort fra de andre sauene. Uten
noen som kan lede det stakkars dyret til et sted hvor det er
grønt gress og vann, vil det sulte og tørste. Ville du ikke
ha medynk med dette lammet? Ville du ikke gjøre ditt

17, 18. a) Hva er det som motiverer oss til å forkynne? b) Hvordan kan
vi framelske medfølelse?
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ytterste for at det skulle få mat og drikke? Mange mennes-
ker som ennå ikke kjenner det gode budskap, er lik dette
lammet. De er blitt forsømt av falske religiøse hyrder og
sulter og tørster åndelig sett. De har ikke noe virkelig håp
for framtiden. Vi har det de trenger — den næringsrike ån-
delige føde og det forfriskende sannhetens vann som fin-
nes i Guds Ord. (Jesaja 55: 1, 2) Når vi tenker over hvilke
åndelige behov folk omkring oss har, føler vi virkelig med
dem. Hvis vi i likhet med Jesus har inderlig medfølelse
med folk, vil vi gjøre vårt ytterste for å gjøre dem kjent
med håpet om Riket.

19 Hvordan kan vi hjelpe andre til å følge Jesu eksem-
pel? Sett at vi har lyst til å oppmuntre en som stude-
rer Bibelen, og som oppfyller kravene, til å begynne
å delta i det offentlige forkynnelsesarbeidet. Eller kan-
skje vi har lyst til å hjelpe en som er blitt uvirksom,
til å engasjere seg i forkynnelsen igjen. Hvordan kan vi
hjelpe slike? Vi må appellere til deres hjerte. Husk at
Jesus først «fikk medlidenhet»
med menneskene; deretter un-
derviste han dem. (Markus 6:
34) Så hvis vi kan hjelpe dem
til å framelske medfølelse, kan
det være at deres hjerte tilskyn-
der dem til å være lik Jesus og
gjøre andre kjent med det gode
budskap. Vi kan spørre dem:
«Hvordan har det at du har tatt
imot budskapet om Riket, ført
til at du har fått et bedre liv?

19. Hva kan vi gjøre for å motivere en
som studerer Bibelen, og som oppfyl-
ler kravene, til å begynne å delta i det
offentlige forkynnelsesarbeidet?

Vis medfølelse
når du forkynner
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Hva med dem som ennå ikke kjenner budskapet — tren-
ger ikke de også å høre det? Hva kan du gjøre for å hjelpe
dem?» Den sterkeste motivasjonen for å delta i forkynnel-
sesarbeidet er naturligvis kjærlighet til Gud og et ønske
om å tjene ham.

20
˚

A være en etterfølger av Jesus innebærer mer enn bare
å gjenta det han sa, og å etterligne det han gjorde. Vi
må framelske den samme sinnsinnstilling som den han
hadde. (Filipperne 2: 5) Så takknemlige vi kan være for at
Bibelen gjør oss kjent med hvilke tanker og følelser som
lå til grunn for det Jesus sa og gjorde! Når vi lærer «Kristi
sinn» å kjenne, vil vi bli bedre i stand til å framelske em-
pati og inderlig medfølelse og derved behandle andre slik
Jesus behandlet folk i sin alminnelighet. (1. Korinter 2:
16) I det neste kapitlet skal vi se på hvordan Jesus på for-
skjellige måter viste spesielt sine etterfølgere kjærlighet.

20. a) Hva innebærer det å følge Kristus? b) Hva skal vi se på i det
neste kapitlet?

Hvordan kan vi følge Jesus?
˘ På hvilke måter viste Jesus medfølelse i forbindelse med at
han utøvde myndighet, og hvordan kan vi etterligne ham?
— Matteus 11: 28—30.
˘ Hvorfor er det viktig at vi følger Jesu eksempel når det gjel-
der å vise andre barmhjertighet, eller medfølelse? — Matteus
9: 9—13; 23: 23.
˘ Hva gjorde Jesus som viste at han forstod andres følelser,
og hvordan kan vi følge hans eksempel? — Lukas 7: 36—50.

˘ Hvordan viser lignelsen om den barmhjertige samaritan at
medfølelse er en aktiv egenskap, og hvordan kan vi anvende
poenget i denne lignelsen? — Lukas 10: 29—37.
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MENS Jesus samler apostlene i et rom ovenpå i et hus i
Jerusalem, vet han at dette er den siste kvelden han kom-
mer til å være sammen med dem. Han skal snart vende til-
bake til sin Far. Innen noen timer kommer han til å bli ar-
restert, og hans tro kommer til å bli stilt på den aller største
prøve. Men ikke engang det at han snart skal dø, får ham til
å glemme apostlene og deres behov.

2 Jesus har forberedt apostlene på at han skal forlate dem,
men han har likevel mer han vil si for å styrke dem med
tanke på det som ligger foran dem. Han bruker derfor disse
siste dyrebare timene til å lære dem viktige ting som vil
hjelpe dem til å være trofaste. Det han sier, hører med til
noe av det kjærligste og mest fortrolige han noen gang har
sagt til dem. Men hva kommer det av at Jesus er mer opp-
tatt av apostlene enn av seg selv? Hvorfor betyr disse siste
timene sammen med dem så mye for ham? Svaret er, for å
si det med ett ord: kjærlighet. Hans kjærlighet til apostlene
er dyp og inderlig.

3 Flere tiår senere skrev apostelen Johannes dette som en
innledning til sin inspirerte beretning om det som skjedde
denne kvelden: «Nå hadde Jesus elsket sine egne som var i
verden, og fordi han før påskehøytiden visste at hans time
var kommet da han skulle gå bort fra denne verden til Fa-
deren, elsket han dem inntil enden.» (Johannes 13: 1) Jesus
ventet ikke til denne kvelden med å vise at han «elsket sine

1, 2. Hvordan tilbringer Jesus den siste kvelden sammen med apost-
lene, og hvorfor er disse siste timene så dyrebare for ham?
3. Hvordan vet vi at Jesus ikke ventet til den siste kvelden i sitt liv med
å vise sine etterfølgere kjærlighet?

K A P I T T E L 1 6

’Jesus elsket dem
inntil enden’



egne». I hele den tiden han utførte sin tjeneste, viste han, i
stort og smått, sin kjærlighet til disiplene. Vi kan med fordel
se nærmere på noen av de måtene han viste kjærlighet på,
for ved å etterligne ham hva dette angår, viser vi at vi virke-
lig er hans disipler.

Han var tålmodig
4 Kjærlighet og tålmodighet går hånd i hånd. «Kjærlig-

heten er langmodig,» sies det i 1. Korinter 13: 4, og det å
være langmodig innebærer å være overbærende med andre.
Trengte Jesus å være tålmodig når han var sammen med di-
siplene? Absolutt! Som vi så i kapittel 3, var apostlene sene
til å framelske ydmykhet. Mer enn én gang trettet de om
hvem som var den største blant dem. Hvordan reagerte
Jesus? Ble han sint eller irritert? Nei, han resonnerte tålmo-
dig med dem, til og med da det oppstod «en heftig disku-
sjon» om dette blant dem den siste kvelden han var sam-
men med dem! — Lukas 22: 24—30; Matteus 20: 20—28;
Markus 9: 33—37.

5 Senere den samme kvelden, da Jesus gikk til Getsemane
hage sammen med de elleve trofaste apostlene, ble hans tål-
modighet igjen satt på prøve. Han tok Peter, Jakob og Jo-
hannes med seg lenger inn i hagen og lot de andre åtte være
igjen ved inngangen. «Min sjel er dypt bedrøvet, like til dø-
den,» sa han til de tre. «Bli her og hold dere våkne sam-
men med meg.» Så gikk han et lite stykke bort og begynte
å be inntrengende. Etter at han hadde bedt en god stund,
gikk han tilbake til de tre apostlene. Og hva fikk han se?
I dette som for ham var den største prøvelsens stund, sov de
tungt! Irettesatte han dem for at de ikke holdt seg våkne?
Nei, han formante dem tålmodig til å våke og be. De venn-

4, 5. a) Hvorfor trengte Jesus å være tålmodig når han var sammen
med disiplene? b) Hvordan reagerte Jesus da tre av apostlene ikke
klarte å holde seg våkne i Getsemane?
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lige ordene han kom med, viste at han var oppmerksom på
hvilket press de hadde vært utsatt for, og hvilke svakheter
de hadde.1 «

˚
Anden er naturligvis ivrig,» sa han, «men kjø-

det er svakt.» Jesus fortsatte å være tålmodig denne kvelden,
selv om han kom og fant dem sovende ikke bare én gang,
men tre ganger! — Matteus 26: 36—46.

6 Det er oppmuntrende å se at Jesus ikke mistet troen på
apostlene. Hans tålmodighet bar omsider frukt, for disse
trofaste mennene forstod til slutt hvor viktig det er å være
både ydmyk og årvåken. (1. Peter 3: 8; 4: 7) Hvordan kan
vi etterligne Jesus når vi har med andre mennesker å gjøre?
Spesielt de eldste må være tålmodige. En eldste kan opp-
leve at hans trosfeller kommer til ham med sine problemer
når han selv føler seg utslitt eller har sine egne bekymringer.
De som trenger hjelp, er ikke alltid så snare til å følge de rå-
dene de får. Likevel vil tålmodige eldste gi veiledning «med
mildhet» og «behandle hjorden med skånsomhet». (2. Ti-
moteus 2: 24, 25; Apostlenes gjerninger 20: 28, 29) Foreldre
bør også gå inn for å etterligne Jesus ved å vise tålmodighet,
for barn kan ofte være sene til å ta imot råd og tilrettevis-
ning. Kjærlighet og tålmodighet vil hjelpe foreldre til ikke å
gi opp når de oppdrar barna. Det vil de ha mye igjen for.
— Salme 127: 3.

Han dekket deres behov
7 Kjærligheten kommer til uttrykk i uselviske gjerninger.

(1. Johannes 3: 17, 18) Den «søker ikke sine egne interes-
ser». (1. Korinter 13: 5) Det var kjærlighet som fikk Jesus til

1Det var ikke bare fysisk tretthet som gjorde at apostlene var så søv-
nige. Den parallelle beretningen i Lukas 22: 45 sier at Jesus «fant dem
slumrende av sorg».

6. Hvordan kan vi etterligne Jesus når vi har med andre mennesker
å gjøre?
7. På hvilke måter dekket Jesus disiplenes fysiske og materielle behov?
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å dekke disiplenes fysiske og materielle behov. Han gjorde
ofte ting for dem allerede før de hadde sagt noe om hva de
trengte. En gang da han så at de var trette, foreslo han at
han og de skulle gå til et sted hvor de kunne være for seg
selv og hvile litt. (Markus 6: 31) Når han skjønte at de måtte
være sultne, sørget han for at de fikk mat — og ikke bare de,
men også tusener av andre som hadde kommet for å høre
ham undervise. — Matteus 14: 19, 20; 15: 35—37.

8 Jesus var oppmerksom på disiplenes åndelige behov og
sørget for at de ble dekket. (Matteus 4: 4; 5: 3) Når han un-
derviste, viet han ofte disiplene spesiell oppmerksomhet.
Bergprekenen ble holdt spesielt til gagn for dem. (Matteus
5: 1, 2, 13—16) Når han underviste ved hjelp av illustrasjo-
ner, forklarte han «alt for sine disipler når de var for seg
selv». (Markus 4: 34) Jesus forutsa at han skulle utnevne

8, 9. a) Hva er det som viser at Jesus var oppmerksom på disiplenes
åndelige behov og sørget for at de ble dekket? b) Hvordan viste Jesus
stor omsorg for sin mor da han hang på pælen?

Omsorgsfulle foreldre er tålmodige
og sørger for at barna får det de trenger
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’en tro og klok slave’ for at hans etterfølgere skulle få rike-
lig med åndelig føde i de siste dager. Denne trofaste slaven,
som består av en liten gruppe av Jesu åndssalvede brødre på
jorden, har skaffet til veie åndelig «mat i rette tid» helt siden
1919. — Matteus 24: 45.

9 Den dagen Jesus døde, viste han på en rørende måte
at han var opptatt av sine kjæres åndelige ve og vel. Se
for deg det som skjedde. Jesus hang på pælen med ulide-
lige smerter. For å kunne trekke pusten måtte han antage-
lig rette seg opp ved å skyve fra med føttene. Dette var uten
tvil forferdelig vondt, for vekten av kroppen hans gjorde
at det rev og slet i naglesårene, og den opprevne ryggen
hans skrapte mot pælen. For å kunne snakke måtte han ha
kontroll over pusten, og det var både vanskelig og smerte-
fullt. Til tross for dette sa han like før han døde, noe som
vitnet om hans dype kjærlighet til sin mor, Maria. Da han
så sin mor og apostelen Johannes stå der, sa han til henne,
høyt nok til at de andre som var der, hørte det: «Kvinne,
se! Din sønn!» Deretter sa han til Johannes: «Se! Din mor!»
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(Johannes 19: 26, 27) Jesus visste at denne trofaste aposte-
len ikke bare ville sørge for at Maria fikk det hun trengte fy-
sisk og materielt, men at han også ville sørge for at hennes
åndelige behov ble dekket.1

10 Omsorgsfulle foreldre ser at de har stor nytte av å medi-
tere over Jesu eksempel. En far som virkelig er glad i fami-
lien sin, vil sørge for den materielt sett. (1. Timoteus 5: 8) Li-
kevektige, kjærlige familieoverhoder setter av tid til hvile og
avkobling. Enda viktigere er det at kristne foreldre sørger for
at barna deres får sine åndelige behov dekket. Hvordan? De
sørger for at familien har et regelmessig bibelstudium, og de
forsøker å gjøre hvert familiestudium oppbyggende og hyg-
gelig for barna. (5. Mosebok 6: 6, 7) Ved det de sier, og ved
sitt eksempel lærer foreldrene barna at forkynnelsesarbeidet
er viktig, og at det å forberede seg til kristne møter og være
til stede på dem er en vesentlig del av deres åndelige rutine.
— Hebreerne 10: 24, 25.

Han var villig til å tilgi
11 Tilgivelse er et trekk ved kjærligheten. (Kolosserne 3: 13,

14) Kjærligheten «holder ikke regnskap med krenkelsen,»
står det i 1. Korinter 13: 5. Jesus lærte mange ganger sine
etterfølgere at det er viktig å tilgi. Han oppfordret dem til å
tilgi andre, «ikke inntil sju ganger, men inntil syttisju gan-
ger». (Matteus 18: 21, 22) Han lærte dem at en synder skal
tilgis hvis han angrer når han er blitt refset. (Lukas 17: 3, 4)
Jesus var ikke lik de hyklerske fariseerne, som begrenset
sin undervisning til det de sa. Han underviste også ved sitt

1Maria var tydeligvis blitt enke på dette tidspunkt, og de andre
barna hennes var åpenbart ennå ikke blitt disipler av Jesus. — Johan-
nes 7: 5.

10. Hvordan kan foreldre etterligne Jesus ved det de gjør for å dekke
barnas behov?
11. Hva lærte Jesus sine etterfølgere om det å tilgi?
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eksempel. (Matteus 23: 2—4) La oss se hvordan Jesus viste at
han var villig til å tilgi, selv da en venn som han stolte på,
sviktet ham.

12 Jesus hadde et nært forhold til apostelen Peter, en varm-
hjertet mann som av og til kunne være impulsiv. Jesus
så Peters gode egenskaper og gav ham spesielle privilegier.
Sammen med Jakob og Johannes var Peter vitne til noen
mirakler som resten av de tolv ikke fikk se. (Matteus 17:
1, 2; Lukas 8: 49—55) Som vi var inne på tidligere, var Pe-
ter en av de apostlene som ble med Jesus lenger inn i Getse-
mane den kvelden han ble arrestert. Men den samme kvel-
den, da Jesus ble forrådt og arrestert, forlot Peter og de
andre apostlene Jesus og flyktet. Senere var Peter så modig
at han stod utenfor mens den ulovlige rettssaken mot Jesus
pågikk. Men etter en stund ble Peter redd og begikk en al-
vorlig feil — tre ganger nektet han for at han kjente Jesus!
(Matteus 26: 69—75) Hvordan reagerte Jesus? Hvordan ville
du ha reagert hvis en av dine nære venner sviktet deg på en
slik måte?

13 Jesus var innstilt på å tilgi Peter. Han visste at Peter var
sønderknust på grunn av sin synd. Det sies jo i beretnin-
gen at den angrende apostelen «brøt sammen og begynte å
gråte». (Markus 14: 72) Den dagen Jesus ble oppreist fra de
døde, viste han seg for Peter, sannsynligvis for å trøste og
berolige ham. (Lukas 24: 34; 1. Korinter 15: 5) Mindre enn
to måneder senere hedret Jesus Peter ved å la ham ta ledel-
sen i å avlegge et vitnesbyrd for en stor folkemengde i Jeru-
salem på pinsedagen. (Apostlenes gjerninger 2: 14—40) La
oss også huske at Jesus ikke bar nag til apostlene som
gruppe betraktet fordi de forlot ham. Etter sin oppstandelse
kalte han dem fremdeles ’sine brødre’. (Matteus 28: 10) Er

12, 13. a) På hvilken måte sviktet Peter Jesus den kvelden han ble ar-
restert? b) Hvordan viste det Jesus foretok seg etter sin oppstandelse,
at det å tilgi ikke var noe han bare snakket om?
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det ikke tydelig at det å tilgi ikke var noe Jesus bare snak-
ket om?

14 Som Jesu disipler må vi lære å tilgi andre. Hvorfor?
I motsetning til Jesus er vi ufullkomne — og det er også de
som kan komme til å synde mot oss. Fra tid til annen snub-
ler vi alle i ord og gjerning. (Romerne 3: 23; Jakob 3: 2) Ved
at vi tilgir andre når det er grunnlag for å vise barmhjertig-
het, legger vi grunnlaget for at Gud kan tilgi oss våre synder.
(Markus 11: 25) Hvordan kan vi så vise at vi er innstilt på å
tilgi dem som synder mot oss? I mange tilfeller hjelper kjær-
ligheten oss til å overse mindre feil og mangler hos andre.
(1. Peter 4: 8) Når noen som har gjort en urett mot oss, ang-
rer oppriktig, slik Peter gjorde, bør vi naturligvis etterligne
Jesus og være villig til å tilgi. I stedet for å bære nag vil det
være klokt å la sinne og bitterhet fare. (Efeserne 4: 32) Når
vi gjør det, fremmer vi freden i menigheten, og vi kan også
selv ha fred i hjerte og sinn. — 1. Peter 3: 11.

Hvordan han viste dem tillit
15 Kjærlighet og tillit går hånd i hånd. Kjærligheten «tror

alt».1 (1. Korinter 13: 7) Det var kjærlighet som gjorde at
Jesus var villig til å stole på disiplene trass i deres ufullkom-
menheter. Han hadde tillit til dem og tro på at de i sitt
hjerte virkelig elsket Jehova og ønsket å gjøre hans vilje. Selv
når de begikk feil, drog ikke Jesus deres motiver i tvil. For å
nevne et eksempel: Da apostlene Jakob og Johannes tydelig-
vis fikk sin mor til å be om at de måtte få sitte ved siden av

1Dette betyr naturligvis ikke at kjærligheten er godtroende eller
naiv. Det betyr snarere at kjærligheten ikke er unødig kritisk eller mis-
tenksom. Den er ikke snar til å dømme andres motiver eller til å tro
det verste om dem.

14. Hvorfor må vi lære å tilgi andre, og hvordan kan vi vise at vi er
villig til å tilgi?
15. Hvorfor hadde Jesus tillit til apostlene trass i deres feil og mangler?
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Jesus i hans rike, tvilte han ikke på deres lojalitet, og han tok
ikke fra dem oppgaven som apostler. — Matteus 20: 20—28.

16 Jesus viste at han hadde tillit til disiplene, ved at han be-
trodde dem forskjellige ansvarsoppgaver. De to gangene da
han på mirakuløst vis mettet store menneskemengder, over-
lot han ansvaret for utdelingen av maten til disiplene. (Mat-
teus 14: 19; 15: 36) Da han gjorde forberedelser til sin siste
påske, gav han Peter og Johannes i oppdrag å dra til Jeru-
salem og gjøre i stand påskemåltidet. De fikk tak i et lam,
vin, usyret brød, bitre urter og det som det ellers var be-
hov for. Dette var ikke noen uvesentlig oppgave, for Mose-
loven påbød at påsken skulle feires på riktig måte, og Jesus
måtte rette seg etter den loven. Senere den samme kvelden
brukte Jesus dessuten vinen og det usyrede brødet som vik-
tige symboler da han innstiftet høytiden til minne om sin
død. — Matteus 26: 17—19; Lukas 22: 8, 13.

17 Jesus fant det riktig å betro sine disipler enda større an-
svar. Som vi så tidligere, betrodde han en liten gruppe av
sine salvede etterfølgere på jorden det store ansvar å tilbe-
rede og dele ut åndelig føde. (Lukas 12: 42—44) Husk også
at han gav sine disipler det viktige oppdraget som består i å
forkynne og gjøre disipler. (Matteus 28: 18—20) Også nå, da
Jesus er usynlig og regjerer fra himmelen, betror han om-
sorgen for sin menighet på jorden til åndelig kvalifiserte
«gaver i form av mennesker». — Efeserne 4: 8, 11, 12.

18 Hvordan kan vi følge Jesu eksempel i vår omgang med
andre? Det at vi viser våre trosfeller tillit, er en måte å gi ut-
trykk for vår kjærlighet på. La oss huske at kjærligheten er
positiv, ikke negativ. Når andre skuffer oss, noe som helt sik-
kert vil skje fra tid til annen, vil kjærligheten forhindre at vi

16, 17. Hvilke ansvarsoppgaver betrodde Jesus disiplene?
18—20. a) Hvordan kan vi vise våre trosfeller tillit? b) Hvordan kan vi
etterligne Jesus når det gjelder å delegere ansvar? c) Hva skal vi drøfte
i det neste kapitlet?
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er snare til å trekke den slutning at de har dårlige motiver.
(Matteus 7: 1, 2) Hvis vi bevarer et positivt syn på våre tros-
feller, vil vi behandle dem på måter som bygger opp i stedet
for å rive ned. — 1. Tessaloniker 5: 11.

19 Kan vi etterligne Jesus ved å være villig til å delegere an-
svar? Det er fint at de som har ansvarsfulle stillinger i me-
nigheten, overlater passende og meningsfylte oppgaver til
andre i tillit til at de vil gjøre sitt beste. Erfarne eldste kan
derved sørge for at det blir gitt nødvendig og verdifull opp-
læring til kvalifiserte yngre menn som «trakter etter» mulig-
heter til å hjelpe til i menigheten. (1. Timoteus 3: 1; 2. Ti-
moteus 2: 2) En slik opplæring er viktig. Etter hvert som
Jehova fortsetter å gi vekst, vil det være behov for å lære opp
kvalifiserte menn til å ta hånd om de oppgavene som øk-
ningen medfører. — Jesaja 60: 22.

20 Jesus var et enestående eksempel ved den måten han
viste andre kjærlighet på. Av alle de måtene vi kan følge
ham på, er det at vi kan etterligne hans kjærlighet, den vik-
tigste. I det neste kapitlet skal vi drøfte det aller største ut-
trykk for hans kjærlighet til oss — det at han var villig til å gi
sitt liv.

Hvordan kan vi følge Jesus?
˘ Hvorfor er det viktig at vi gir akt på Jesu veiledning om å
tilgi? — Matteus 6: 14, 15.
˘ Hvordan kan vi anvende poenget i Jesu lignelse om nødven-
digheten av å tilgi? — Matteus 18: 23—35.
˘ Hvordan tok Jesus hensyn til disiplene, og hvordan kan vi
etterligne ham? — Matteus 20: 17—19; Johannes 16: 12.
˘ Hvordan lot Jesus Peter forstå at han hadde tillit til ham,
og hvordan kan vi vise at vi har tillit til andre? — Lukas 22:
31, 32.
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«SE! MENNESKET!» Den romerske stattholderen Pontius
Pilatus presenterer med disse ordene Jesus Kristus for den
opphissede folkemengden som er samlet utenfor palasset
hans om morgenen påskedagen i år 33. (Johannes 19: 5)
Bare noen dager tidligere ble Jesus hyllet av store folkeska-
rer da han red i triumf inn i Jerusalem som Guds utnevnte
Konge. Men den fiendtligsinnete folkemengden som nå
har samlet seg, har et helt annet syn på ham.

2 Jesus er iført en purpurfarget kappe lik den som konge-
lige personer bærer, og han har en krone på hodet. Men
kappen, som til en viss grad skjuler de blødende flengene
på den forslåtte ryggen hans, og kronen, som er flettet av
torner og presset ned i den nå blodige hodebunnen hans,
eren hån mot hanskongelige stilling. Folket, som bliropp-
ildnet av overprestene, forkaster den mishandlede man-
nen som står foran dem. Prestene roper: «Pælfest ham!
Pælfest ham!» Med morderiske tanker i sitt hjerte roper fol-
ket: «Ifølge loven bør han dø.» — Johannes 19: 1—7.

3 Med verdighet og mot utholder Jesus ydmykelsen og
lidelsene, uten å klage.1 Han er rede til å dø. Senere den

1To ganger ble Jesus spyttet på, først av de religiøse lederne og der-
etter av de romerske soldatene. (Matteus 26: 59—68; 27: 27—30) Også
det at han ble vist forakt på denne måten, fant han seg i uten å klage,
som en oppfyllelse av de profetiske ordene: «Mitt ansikt skjulte jeg
ikke for ydmykelser og spytt.» — Jesaja 50: 6.

1—4. a) Hva skjer når Pilatus presenterer Jesus for den opphissede fol-
kemengden som er samlet utenfor palasset hans? b) Hvordan reage-
rer Jesus på ydmykelsen og lidelsene, og hvilke spørsmål oppstår?

K A P I T T E L 1 7

«Ingen har større kjærlighet
enn denne»
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samme dagen underkaster han seg villig en smertefull død
på en torturpæl. — Johannes 19: 17, 18, 30.

4 Ved at Jesus overgav sin sjel, sitt liv, viste han at han var
en sann venn for sine etterfølgere. «Ingen har større kjær-
lighet enn denne, at en overgir sin sjel for sine venner,» sa
han. (Johannes 15: 13) På bakgrunn av dette oppstår det
noen viktige spørsmål. Var det virkelig nødvendig at Jesus
gjennomgikk alle disse lidelsene og deretter døde? Hvor-
for var han villig til å la dette skje? Hvordan kan vi, hans
venner og etterfølgere, etterligne ham?

Hvorfor måtte Jesus lide og dø?
5 Som den lovte Messias visste Jesus hva han hadde

i vente. Han kjente de mange profetiene i De hebraiske
skrifter som forutsa i detalj hvordan Messias skulle lide og
dø. (Jesaja 53: 3—7, 12; Daniel 9: 26) Mer enn én gang for-
beredte han disiplene på de prøvelsene som ventet ham.
(Markus 8: 31; 9: 31) Da han var på vei til Jerusalem for
å feire sin siste påske, sa han rett ut til apostlene: «Men-
neskesønnen skal bli overgitt til overprestene og de skrift-
lærde, og de skal dømme ham til døden og overgi ham
til mennesker av nasjonene, og de skal gjøre narr av ham
og spytte på ham og piske ham og drepe ham.» (Markus
10: 33, 34) Dette var ikke tomme ord. Som vi har sett, ble
Jesus virkelig gjort narr av, spyttet på, pisket og drept.

6 Men hvorfor måtte Jesus lide og dø? Av flere svært vik-
tige grunner. For det første ville han, ved at han bevarte
sin lojalitet, bevise at han var ulastelig, og forsvare Jehovas
overherredømme. Husk at Satan påstod at menneskene
bare tjener Gud av selviske interesser. (Job 2: 1—5) Ved at
Jesus var trofast «helt til døden . . . på en torturpæl», gav

5. Hvordan visste Jesus nøyaktig hvilke prøvelser som ventet ham?
6. Hvorfor måtte Jesus lide og dø?
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han det mest overbevisende svaret som det var mulig å
gi på Satans grunnløse påstand. (Filipperne 2: 8; Ordsprå-
kene 27: 11) For det andre ville Messias’ lidelser og død
skaffe til veie soning for andres synder. (Jesaja 53: 5, 10;
Daniel 9: 24) Jesus gav «sin sjel som en løsepenge i bytte
for mange», noe som åpnet veien for oss til å komme i et
godkjent forhold til Gud. (Matteus 20: 28) For det tredje
ble Jesus «prøvd i alle henseender i likhet med oss» ved
at han utholdt alle slags vanskeligheter og lidelser. Han
kan derfor være en medfølende Øversteprest, en som kan
«vise medfølelse med våre svakheter». — Hebreerne 2: 17,
18; 4: 15.

Hvorfor var Jesus villig til å gi sitt liv?
7 For fullt ut å forstå det Jesus var villig til å gjøre, kan

vi tenke på følgende: Hvilken mann ville forlate sin fa-
milie og sitt hjem og flytte til et fremmed land hvis han
visste at de fleste som bodde der, ville avvise ham, at han
ville bli utsatt for ydmykelse og lidelse, og at han til slutt
ville bli myrdet? Tenk så på hva Jesus gjorde. Før han
kom til jorden, hadde han en begunstiget stilling i him-
melen ved sin Fars side. Likevel forlot Jesus villig sitt
himmelske hjem og kom til jorden som menneske. Han
gjorde dette enda han visste at han kom til å bli avvist
av flertallet og utsatt for grusomme ydmykelser og in-
tense lidelser og til slutt kom til å lide en smertefull død.
(Filipperne 2: 5—7) Hva var det som motiverte Jesus til å
bringe et slikt offer?

8 Det som mer enn noe annet motiverte Jesus, var hans
inderlige kjærlighet til sin Far. Han holdt ut fordi han
elsket Jehova. På grunn av denne kjærligheten var han

7. Hvor mye gav Jesus avkall på da han kom til jorden?
8, 9. Hva var det som motiverte Jesus til å gi sitt liv?
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opptatt av sin Fars navn og omdømme. (Matteus 6: 9;
Johannes 17: 1—6, 26) Det som var det aller viktigste for
Jesus, var at hans Fars navn måtte bli renset for den van-
ære som var blitt ført over det. Han så det derfor som
den største ære og forrett å kunne lide for rettferdighetens
skyld, for han visste at det at han var ulastelig, ville bidra
til at hans Fars gode og herlige navn ble helliget. — 1. Krø-
nikebok 29: 13.

9 Det var også noe annet som motiverte Jesus til å ofre
sitt liv — kjærlighet til menneskene. Denne kjærligheten
oppstod allerede ved begynnelsen av menneskenes histo-
rie. Bibelen sier om de følelsene Jesus hadde lenge før han
kom til jorden: «De ting jeg holdt av, var forbundet med
menneskesønnene.» (Ordspråkene 8: 30, 31) Hans kjær-
lighet kom tydelig til uttrykk da han var her på jorden.
Som vi så i de tre forrige kapitlene, viste Jesus på mange
måter sin kjærlighet til folk i sin alminnelighet og til sine
etterfølgere i særdeleshet. Men den 14. nisan i år 33 gav
han villig sin sjel for oss. (Johannes 10: 11) Det fantes ikke
noen bedre måte han kunne vise sin kjærlighet til oss på.
Bør vi etterligne ham hva dette angår? Ja. Vi har faktisk
fått befaling om å gjøre det.

«Dere skal elske hverandre . . . slik
som jeg har elsket dere»

10 Kvelden før Jesus døde, sa han til de disiplene som stod
ham nærmest: «Jeg gir dere et nytt bud, at dere skal elske
hverandre — at slik som jeg har elsket dere, skal også dere
elske hverandre. Av dette skal alle vite at dere er mine di-
sipler, om dere har innbyrdes kjærlighet.» (Johannes 13:
34, 35) «Dere skal elske hverandre» — hvorfor blir det kalt
«et nytt bud»? Det stod jo allerede i Moseloven: «Du skal

10, 11. Hva er det nye bud som Jesus gav sine etterfølgere, hva inne-
bærer det, og hvorfor er det viktig at vi adlyder det?
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elske din neste som deg selv.» (3. Mosebok 19: 18) Men
det nye budet krever at vi viser enda større kjærlighet enn
det, en kjærlighet som vil få oss til å gi vårt liv for andre.
Jesus gjorde det helt klart da han sa: «Dette er mitt bud, at
dere skal elske hverandre slik som jeg har elsket dere. In-
gen har større kjærlighet enn denne, at en overgir sin sjel
for sine venner.» (Johannes 15: 12, 13) Det nye budet sier
i virkeligheten: «Elsk andre, ikke som dere selv, men høyere
enn dere selv.» Ved sitt liv og ved sin død viste Jesus virke-
lig en slik kjærlighet.

11 Hvorfor er det viktig at vi adlyder det nye bud? Husk at
Jesus sa: «Av dette [ved at dere viser selvoppofrende kjær-
lighet] skal alle vite at dere er mine disipler.» Ja, selvopp-
ofrende kjærlighet identifiserer oss som sanne kristne. Vi
kan sammenligne denne kjærligheten med et identifika-
sjonsmerke. De som deltar i Jehovas vitners årlige områ-
destevner, har på seg spesielle stevnemerker som forteller
hva de heter, og hvilken menighet de tilhører. Selvopp-
ofrende, innbyrdes kjærlighet er det «merke» som kjenne-
tegner de sanne kristne. Den kjærlighet vi viser hverandre,
må med andre ord være så synlig at den tjener som et
kjennetegn som forteller dem som ser oss, at vi virkelig er
sanne etterfølgere av Kristus. Hver og en av oss bør spørre
seg selv: Er det tydelig for alle at jeg har selvoppofrende
kjærlighet?

Selvoppofrende kjærlighet
— hva innebærer det?

12 Som Jesu etterfølgere må vi elske hverandre slik han
elsket oss. Det innebærer at vi må være villig til å bringe
ofre for våre trosfeller. Hvor langt må vi være villig til å gå?
Bibelen sier: «Ved dette har vi lært kjærligheten å kjenne,

12, 13. a) Hvor langt må vi være villig til å gå når det gjelder å vise
hverandre kjærlighet? b) Hva vil det si å være selvoppofrende?
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fordi han overgav sin sjel for oss; og vi er forpliktet til å
overgi våre sjeler for våre brødre.» (1. Johannes 3: 16) Vi
må om nødvendig være villig til å dø for hverandre, slik
Jesus villig døde for oss. I tider med forfølgelse vil vi heller
ofre livet enn å forråde våre åndelige brødre og på den må-
ten sette deres liv i fare. I land som er splittet på grunn av
etniske stridigheter, vil vi sette livet på spill for å beskytte
våre brødre, uansett hvilken folkegruppe de tilhører. Når
nasjonene kriger, vil vi heller gå i fengsel eller lide døden
enn å gripe til våpen mot våre trosfeller — eller mot noen
andre, for den saks skyld. — Johannes 17: 14, 16; 1. Johan-
nes 3: 10—12.

13 Det at vi er villig til å gi vårt liv for våre brødre, er ikke
den eneste måten vi kan vise selvoppofrende kjærlighet
på. Det er jo ikke så mange av oss som vil måtte bringe
et slikt offer. Men hvis vi elsker våre brødre så høyt at vi
er villig til å dø for dem, burde vi ikke da være villig til å
bringe mindre ofre og gjøre oss anstrengelser for å hjelpe
dem nå?

˚
A være selvoppofrende betyr å gi avkall på noe

som er fordelaktig eller behagelig for oss selv, for å hjelpe
andre. Vi setter andres behov og deres ve og vel høy-
ere enn våre egne behov og vårt eget ve og vel, selv om
det ikke alltid er like beleilig. (1. Korinter 10: 24) På hvilke
praktiske måter kan vi vise selvoppofrende kjærlighet?

I menigheten og i familien
14 De eldste i menigheten bringer mange ofre for å ’være

hyrder for hjorden’. (1. Peter 5: 2, 3) I tillegg til å ta seg
av sin familie må de kanskje bruke kvelder eller helger
til å ta seg av ting som gjelder menigheten, for eks-
empel å forberede poster på møtene, foreta hyrdebesøk
og behandle utvalgssaker. Mange eldste bringer ytterli-

14. a) Hvilke ofre må de eldste bringe? b) Hva synes du om de hardt
arbeidende eldste i din menighet?

’KOM OG BLI MIN ETTERFØLGER’178



gere ofre ved å arbeide hardt på større og mindre stevner
og tjene som medlemmer av sykehuskontaktutvalg, pasi-
entbesøksgrupper og regionale byggeutvalg. Dere eldste,
glem aldri at ved at dere tjener med en villig ånd — ved at
dere bruker tid, krefter og ressurser på å være hyrder for
hjorden — viser dere selvoppofrende kjærlighet. (2. Korin-
ter 12: 15) De uselviske anstrengelsene dere gjør dere, blir
verdsatt ikke bare av Jehova, men også av den menigheten
dere er hyrder for. — Filipperne 2: 29; Hebreerne 6: 10.

15 Hva så med de eldstes koner — bringer ikke også disse
kvinnene ofre for å støtte sin ektefelle, slik at han kan ta
seg av hjorden? Det er klart at det er et offer for en gift
kvinne når hennes mann må bruke tid på menighets-
anliggender som han ellers ville ha brukt sammen med
familien. Tenk også på konene til de reisende tilsynsmen-
nene og de ofrene de bringer for å reise med sin mann fra
menighet til menighet og fra krets til krets. De gir avkall
på det å ha sitt eget hjem og må kanskje sove i en ny seng
hver uke. Kvinner som villig setter menighetens interesser
foran sine egne, fortjener ros for sin selvoppofrende kjær-
lighet. — Filipperne 2: 3, 4.

16 Hvordan kan vi vise selvoppofrende kjærlighet i fami-
lien? Foreldre må ofte bringe ofre for å forsørge barna sine
og oppdra dem «i Jehovas tukt og formaning». (Efeserne
6: 4) Mange har lange arbeidsdager og arbeider hardt for
at barna skal få mat og klær og ha et sted å bo. De gir gla-
delig avkall på ting de selv kunne ønske seg, for at ikke
barna skal mangle det nødvendige. Foreldre gjør seg også
store anstrengelser for å studere med barna, ta dem med
på kristne møter og samarbeide med dem i felttjenesten.

15. a) Nevn noen av de ofrene de eldstes koner bringer. b) Hva synes
du om kvinner som gir avkall på tid de kunne ha hatt sammen med
sin mann, for at han skal kunne ta seg av menigheten?
16. Hvilke ofre bringer kristne foreldre for barna sine?
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(5. Mosebok 6: 6, 7) Deres selvoppofrende kjærlighet be-
hager Ham som har innstiftet familieordningen, og kan
bety evig liv for barna deres. — Ordspråkene 22: 6; Efe-
serne 3: 14, 15.

17 Hvordan kan dere ektemenn etterligne Jesus med hen-
syn til å vise selvoppofrende kjærlighet? Bibelen svarer:
«Dere menn, fortsett å elske deres hustruer, liksom Kris-
tus også elsket menigheten og gav seg selv for den.» (Efe-
serne 5: 25) Som vi har sett, elsket Jesus sine etterfølgere
så høyt at han døde for dem. En kristen ektemann etter-
ligner Jesu uselviske holdning. Jesus ’var ikke seg selv til
behag’. (Romerne 15: 3) En mann som etterligner Jesus,
setter villig sin kones behov og interesser foran sine egne.
Han insisterer ikke på at tingene skal gjøres på hans måte,
men er villig til å gi etter når det ikke er bibelske prinsip-
per inne i bildet. En mann som viser selvoppofrende kjær-
lighet, oppnår Jehovas godkjennelse og vinner sine kones
og sine barns kjærlighet og respekt.

Hva vil du gjøre?
18 Det er ikke lett å adlyde det nye kjærlighetens bud om

at vi skal elske hverandre, men vi har en sterk motiva-
sjon for å gjøre det. Paulus skrev: «Kristi kjærlighet tvin-
ger oss, for slik har vi dømt: at én døde for alle . . . og
han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve
for seg selv, men for ham som døde for dem og ble opp-
reist.» (2. Korinter 5: 14, 15) Ettersom Jesus døde for oss,
bør ikke vi da føle oss ’tvunget til’ å leve for ham? Vi
kan gjøre det ved å følge hans eksempel og vise selvopp-
ofrende kjærlighet.

17. Hvordan kan kristne ektemenn etterligne Jesu uselviske hold-
ning?
18. Hva er det som motiverer oss til å følge det nye bud om at vi skal
elske hverandre?
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19 Jesus overdrev ikke da han sa: «Ingen har større kjærlig-
het enn denne, at en overgir sin sjel for sine venner.» (Jo-
hannes 15: 13) Det at han var villig til å overgi sin sjel for
oss, var det største uttrykk for hans kjærlighet til oss. Men
det er en annen som har vist oss enda større kjærlighet.
Jesus forklarte: «Gud elsket verden så høyt at han gav sin
enbårne Sønn, for at enhver som viser tro på ham, ikke
skal bli tilintetgjort, men ha evig liv.» (Johannes 3: 16)
Gud elsker oss så høyt at han gav sin Sønn som en løse-
penge og gjorde det mulig for oss å bli utfridd av synd og
død. (Efeserne 1: 7) Gjenløsningen er en dyrebar gave fra
Jehova, men han tvinger oss ikke til å ta imot den.

20 Det er opp til oss om vi vil ta imot Jehovas gave eller
ikke. Hvordan kan vi ta imot den? Ved at vi «viser tro» på
hans Sønn. Det er ikke nok å si at vi har tro. Vi må gi ut-
trykk for troved våregjerninger, ved den måtenvi lever på.
(Jakob 2: 26) Vi viser tro på Jesus Kristus ved å følge ham
dag etter dag. Når vi gjør det, blir vi rikt velsignet nå og i
framtiden. Det siste kapitlet kommer nærmere inn på det.

19, 20. Hvilken dyrebar gave har Jehova gitt oss, og hvordan kan vi
vise at vi tar imot den?

Hvordan kan vi følge Jesus?
˘ Hvilken uselvisk kurs staket Jesus ut for sine etterfølgere?
— Matteus 16: 24—26.

˘ Hvilke goder vil vi oppnå ved å være selvoppofrende?
— Markus 10: 23—30.

˘ Hvordan viste Jesus at han er den gode hyrde, og hva kan
kristne eldste lære av hans eksempel? — Johannes 10: 11—15.

˘ På hvilke praktiske måter kan vi etterligne Jesus og vise selv-
oppofrende kjærlighet? — 1. Johannes 3: 17, 18.
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ELLEVE menn står sammen på et fjell. Fylt av kjærlighet og
beundring ser de på en tolvte person. Han er i menneske-
skikkelse, men i virkeligheten er han den oppstandne
Jesus, som igjen er den mektigste av Jehovas åndesønner.
Jesus har bedt apostlene om å møte ham her på Oljeberget
for siste gang.

2 Denne bergryggen med flere kalksteinshøyder, som er
skilt fra Jerusalem ved Kedron-dalen, vekker sikkert mange
minner hos Jesus. På en av skråningene her ligger Beta-
nia, den byen hvor han oppreiste Lasarus fra de døde. Det
er bare noen uker siden han red i triumf inn i Jerusalem
fra Betfage, som ligger i nærheten. Getsemane, den hagen
hvor Jesus tilbrakte de siste opprivende timene før han ble
arrestert, ligger også i nærheten. Og det er på dette fjel-
let Jesus nå gjør seg klar til å forlate sine nærmeste venner
og etterfølgere. Han kommer med noen vennlige avskjeds-
ord. Så begynner han å bli løftet opp! Apostlene står som
fastnaglet og stirrer opp i luften idet deres kjære Mester sti-
ger opp mot himmelen. Til slutt blir han borte i en sky, og
de ser ham ikke lenger. — Apostlenes gjerninger 1: 6—12.

3 Synes du at dette er en bittersøt slutt, en trist avskjed?
Det er det ikke. Som to engler nå minner apostlene om, er
ikke det siste ordet blitt sagt om Jesus. (Apostlenes gjernin-
ger 1: 10, 11) Hans himmelfart er på mange måter bare en
begynnelse. Guds Ord lar oss ikke være uvitende om hvor-

1—3. a) På hvilken måte forlot Jesus apostlene, og hvorfor var ikke
dette noen trist avskjed? b) Hvorfor må vi lære om det livet Jesus har
levd etter at han kom tilbake til himmelen?

K A P I T T E L 1 8

«Fortsett å følge meg»



dan det videre gikk med ham. Og det er viktig at vi lærer
om det livet Jesus har levd etter at han forlot jorden. Hvor-
for? Husk det han sa til Peter: «Fortsett å følge meg.» (Jo-
hannes 21: 19, 22) Vi trenger alle å adlyde denne befalin-
gen, ikke bare for en kort stund, men gjennom hele livet.
For å kunne gjøre det må vi forstå hva vår Mester gjør nå,
og hvilke oppgaver han har fått i himmelen.

Det livet Jesus har levd siden han forlot jorden
4 Bibelen sier ikke noe om det som skjedde da Jesus kom

tilbake til himmelen, om hvordan han ble mottatt, og om
den glederike gjenforeningen med hans Far. Men det var
på forhånd blitt åpenbart hva som skulle skje i himmelen
kort tid etter at Jesus hadde kommet tilbake dit. Det var
nemlig slik at jødefolket i over 1500 år regelmessig hadde
vært vitne til en hellig seremoni.

´
En dag hvert år, på

soningsdagen, gikk øverstepresten inn i Det aller helligste
i templet for å stenke blodet av offerdyrene foran paktens
ark. Den dagen var øverstepresten et forbilde på Messias.
Etter at Jesus vendte tilbake til himmelen, oppfylte han det
profetiske bildet som denne seremonien utgjorde, én gang
for alle. Han trådte fram for Jehova i himmelen — det hel-
ligste sted i universet — og framstilte verdien av sitt gjen-
løsningsoffer for sin Far. (Hebreerne 9: 11, 12, 24) Tok
Jehova imot den?

5 Vi finner svaret når vi tenker på det som skjedde noen
dager etter Jesu himmelfart. Omkring 120 kristne var sam-
let i et rom i Jerusalem da «en lyd liksom av en fram-
farende sterk vind» plutselig fylte hele huset hvor de satt.
Tunger liksom av ild viste seg over hodene deres, og de ble

4. Hvordan åpenbarte Bibelen på forhånd hva som skulle skje i him-
melen etter at Jesus hadde kommet tilbake dit?
5, 6. a) Hva var det som viste at Jehova hadde godtatt Kristi gjenløs-
ningsoffer? b) Hvem nyter godt av dette offeret, og hvordan?
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fylt med hellig ånd og begynte å tale med forskjellige
tunger. (Apostlenes gjerninger 2: 1—4) Denne begivenhe-
ten markerte en ny nasjons fødsel. Denne nye nasjon var
det åndelige Israel, Guds nye ’utvalgte slekt’ og ’kongelige
presteskap’, som skulle utføre Guds vilje på jorden. (1. Pe-
ter 2: 9) Det var tydelig at Jehova Gud hadde tatt imot og
godkjent Kristi gjenløsningsoffer. Utgytelsen av hellig ånd
var en av de første velsignelsene som ble muliggjort ved
dette offeret.

6 Siden da har Kristi offer vært til gagn for hans etter-
følgere verden over. Enten vi tilhører den salvede «lille
hjord», som skal regjere sammen med Kristus i himmelen,
eller vi tilhører de «andre sauer», som skal leve under hans
styre på jorden, nyter vi godt av hans offer. (Lukas 12: 32;
Johannes 10: 16) Det er grunnlaget for vårt håp og for vår
mulighet til å få tilgivelse for våre synder. Så lenge vi fort-
setter å ’vise tro’ på gjenløsningsofferet og hver dag følger
Jesus, kan vi ha en ren samvittighet og et strålende fram-
tidshåp. — Johannes 3: 16.

7 Hva har Jesus gjort i himmelen siden han kom tilbake
dit? Han har fått enormt stor myndighet. (Matteus 28: 18)
Ja, Jehova satte ham til å herske over den kristne menig-
het, en oppgave han har utført på en kjærlig og rettferdig
måte. (Kolosserne 1: 13) Som forutsagt har Jesus utnevnt
ansvarsfulle menn til å sørge for at hans hjord får sine be-
hov dekket. (Efeserne 4: 8) Han utvalgte for eksempel Pau-
lus til å være «en apostel for nasjonene» og sendte ham ut
for at han skulle forkynne det gode budskap vidt og bredt.
(Romerne 11: 13; 1. Timoteus 2: 7) I slutten av det første
århundre sendte Jesus budskaper som inneholdt ros, vei-
ledning og rettledning til de sju menighetene i den romer-

7. Hvilken myndighet fikk Jesus etter at han hadde kommet tilbake
til himmelen, og hvordan kan vi støtte ham?
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ske provinsen Asia. (
˚

Apenbaringen, kapitlene 2 og 3) Aner-
kjenner du Jesus som Hodet for den kristne menighet?
(Efeserne 5: 23) For å kunne fortsette å følge ham må vi
fremme en lydig, samarbeidsvillig ånd i den menigheten
vi tilhører.

8 Jesus fikk enda større myndighet i 1914. Det året ble han
utnevnt som Konge i Jehovas messianske rike. Da han be-
gynte å regjere, brøt det ut «krig i himmelen». Hva ble ut-
fallet? Satan og hans demoner ble kastet ned til jorden, og
en tid med store vanskeligheter begynte. Krigene, krimina-
liteten, terroren, sykdommene, jordskjelvene og hunger-
katastrofene som folk i vår tid har vært så sterkt hjemsøkt
av, viser at Jesus nå regjerer i himmelen. Satan er fortsatt
«denne verdens hersker», men bare for «en kort tidsperi-
ode». (

˚
Apenbaringen 12: 7—12; Johannes 12: 31; Matteus

24: 3—7; Lukas 21: 11) Jesus sørger imidlertid for at men-
nesker over hele verden får mulighet til å godta hans styre.

9 Det er livsviktig at vi stiller oss på den messianske kon-
gens side. Når vi skal treffe avgjørelser, må vi søke hans,
ikke denne fordervede verdens, godkjennelse. Når denne
«kongers Konge og herrers Herre» betrakter menneskene,
vekker det to reaksjoner hos ham. Hans rettferdige hjerte
både flammer opp av vrede og strømmer over av glede.
(

˚
Apenbaringen 19: 16) Hvorfor?

Den messianske Konges vrede og glede
10 I likhet med sin Far er vår Mester lykkelig av natur.

(1. Timoteus 1: 11) Som menneske var Jesus verken kritisk
eller vanskelig å gjøre til lags. Men det skjer mye på jor-
den i dag som må fylle ham med rettferdig vrede. Han er

8, 9. Hvilken myndighet fikk Jesus i 1914, og hva bør det bety for de
avgjørelsene vi treffer?
10. Hvordan er Jesus av natur, men hva er det som fyller ham med
rettferdig vrede?
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så avgjort harm på alle de religiøse organisasjonene som
falskelig hevder at de representerer ham. Han forutsa:
«Ikke enhver som sier til meg: ’Herre, Herre’, skal komme
inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske
Fars vilje. Mange skal si til meg på den dag: ’Herre, Herre,
har vi ikke . . . gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn?’
Og likevel vil jeg da åpent erklære overfor dem: Jeg har
aldri kjent dere! Gå bort fra meg, dere som øver lovløshet.»
— Matteus 7: 21—23.

11 Mange i vår tid som kaller seg kristne, blir kanskje
forundret over disse ordene. Hvorfor skulle Jesus tale så
strengt til mennesker som har gjort «mange kraftige gjer-
ninger» i hans navn? Kristenhetens kirkesamfunn har dre-
vet veldedighet, hjulpet de fattige, bygd sykehus og skoler
og gjort mye annet. La oss illustrere hvorfor de likevel har
gjort seg fortjent til Jesu vrede.

12 Et foreldrepar må foreta en reise. De kan ikke ta barna
med seg, så de får tak i en barnevakt. Hun får noen enkle
instrukser: «Pass på barna for oss. Gi dem mat, hold dem
rene og se til at de ikke kommer ut for noe.» Men når
foreldrene kommer tilbake, blir de sjokkert over å se hvor-
dan barna har det. De er sultne, skitne, sykelig bleke og
ulykkelige. De roper på barnevakten for å få oppmerksom-
het, men hun ignorerer dem. Hvorfor? Hun står oppe i en
stige og pusser vinduene. De opphissede foreldrene forlan-
ger å få en forklaring. Barnevakten sier: «Se på alt det jeg
har gjort! Er ikke vinduene rene? Jeg har gjort reparasjo-
ner i huset også, alt sammen for deres skyld!» Blir foreld-
rene beroliget? Overhodet ikke! De har aldri bedt henne
om å gjøre alt dette; de ville bare at hun skulle ta seg av

11—13. Hvorfor blir noen kanskje forundret over de strenge ordene
Jesus rettet til dem som hadde gjort «mange kraftige gjerninger» i
hans navn, men hvorfor er han vred? Illustrer.
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barna. De er rasende over å se at hun ikke har fulgt deres
instrukser.

13 Kristenheten har oppført seg som denne barnevakten.
Jesus sa til dem som skulle representere ham, at de skulle
gi folk åndelig føde ved å lære dem Guds Ords sann-
het og hjelpe dem til å holde seg åndelig rene. (Johan-
nes 21: 15—17) Men kristenheten har overhodet ikke gjort
som han sa. Den har latt folk sulte åndelig sett; de er blitt
forvirret av løgner og uvitende om grunnleggende bibel-
ske sannheter. (Jesaja 65: 13; Amos 8: 11) Dens forsøk på
å forbedre denne verden kan ikke rettferdiggjøre dens for-
settlige ulydighet. Denne verden er jo som et hus som er
bestemt til å rives! Guds Ord viser tydelig at Satans ver-
densordning snart skal bli ødelagt. — 1. Johannes 2:
15—17.

14 På den annen side må Jesus bli svært glad når han ser
ned fra himmelen og ser at millioner av mennesker adly-
der den befalingen om å gjøre disipler som han gav sine
etterfølgere før han forlot jorden. (Matteus 28: 19, 20) For
et privilegium det er å kunne glede den messianske Konge!
La oss være fast bestemt på aldri å slutte å støtte «den tro
og kloke slave». (Matteus 24: 45) I motsetning til kristen-
hetens presteskap har denne lille gruppen av salvede
brødre i lydighet ledet forkynnelsesarbeidet og trofast sør-
get for at Kristi sauer har fått føde.

15 Vi kan være forvisset om at Kongen er vred når han ser
den store mangel på kjærlighet på jorden i dag. Vi hus-
ker at fariseerne kritiserte Jesus for at han helbredet på
sabbaten. De var så hardhjertete, så gjenstridige, at de ikke
kunne se lenger enn til sin egen sneversynte fortolkning

14. Hvilket arbeid som blir utført i vår tid, gleder Jesus?
15, 16. a) Hva synes Jesus om den store mangel på kjærlighet på jor-
den i dag, og hvordan vet vi det? b) Hvordan har kristenheten gjort
seg fortjent til Jesu vrede?
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av Moseloven og den muntlige lov. Jesu mirakler utrettet
uendelig mye godt! De gav folk glede og lindring og styr-
ket deres tro, men dette betydde ingenting for disse men-
nene. Hva syntes Jesus om dem? Det står at han en gang
så «omkring på dem med harme, dypt bedrøvet over deres
hjerters ufølsomhet». — Markus 3: 5.

16 I dag ser Jesus mye mer som gjør ham «dypt bedrøvet».
Kristenhetens ledere er forblindet av sin hengivenhet for
tradisjoner og læresetninger som er i strid med Bibelen. De
er dessuten rasende på grunn av forkynnelsen av det gode
budskap om Guds rike. Mange steder i verden har pres-
teskapet hisset til en voldsom forfølgelse av kristne som
oppriktig forsøker å forkynne det budskapet som Jesus for-
kynte. (Johannes 16: 2;

˚
Apenbaringen 18: 4, 24) Samtidig

oppfordrer de ofte sine egne tilhengere til å gå i krig og ta
andres liv — som om det skulle behage Jesus Kristus!

17 Jesu sanne etterfølgere bestreber seg på den annen side
på å elske sine medmennesker. De forkynner det gode
budskap for «alle slags mennesker», slik Jesus gjorde, trass
i motstand. (1. Timoteus 2: 4) Og den kjærligheten de vi-
ser hverandre, er enestående; den er deres viktigste kjen-
netegn. (Johannes 13: 34, 35) Når de behandler sine tros-
feller med kjærlighet og respekt og tar hensyn til deres
verdighet, følger de virkelig Jesus, den messianske Konge
— og de gleder hans hjerte!

18 La oss også huske at vår Mester blir bedrøvet når hans
etterfølgere ikke holder ut, når de lar sin kjærlighet til
Jehova kjølne, og når de slutter å tjene ham. (

˚
Apenbarin-

gen 2: 4, 5) Men han gleder seg over dem som holder ut til
enden. (Matteus 24: 13) La oss derfor for all del alltid ha

17. Hvordan gleder Jesu sanne etterfølgere hans hjerte?
18. Hva er det som gjør vår Mester bedrøvet, og hvordan kan vi glede
ham?
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Kristi befaling i tankene: «Fortsett å følge meg.» (Johannes
21: 19) La oss se på noen av de velsignelsene den messian-
ske Konge vil skjenke dem som holder ut til enden.

Velsignelser som Kongens trofaste
tjenere får del i

19 Allerede nå blir vi rikt velsignet hvis vi følger Jesus.
Hvis vi anerkjenner ham som vår Mester, retter oss etter
hans veiledning og følger hans eksempel, vil vi finne skat-
ter som mennesker i verden forgjeves leter etter. Vi vil bli
velsignet med et arbeid som gjør vårt liv meningsfylt, en
familie av trosfeller som er forent med et ekte kjærlighe-
tens bånd, ren samvittighet og fred i sinnet. Vi vil kort sagt
få et rikt og tilfredsstillende liv. Og vi har mer i vente.

20 Jehova har sørget for at Jesus blir en «Evig Far» for dem
som har håp om å få leve evig på jorden. Jesus trer da i ste-
det for vår første, jordiske far, Adam, som sviktet alle sine
etterkommere på den verst tenkelige måte. (Jesaja 9: 6, 7)
Ved at vi tar imot Jesus som vår ’Evige Far’ og viser tro på
ham, kan vi ha et sikkert håp om evig liv. Dessuten kom-
mer vi stadig nærmere Jehova Gud. Som vi har lært, er det
at vi hver dag bestreber oss på å følge Jesu eksempel, det
beste vi kan gjøre for å adlyde befalingen: «Bli . . . etterlig-
nere av Gud, som elskede barn.» — Efeserne 5: 1.

21 Det er et enestående privilegium å kunne etterligne
Jesus og hans Far, Jehova. Vi reflekterer et strålende lys.
I en verden som er innhyllet i mørke, hvor milliarder er
villedet av Satan og etterligner ham, lar vi som Kristi etter-
følgere det mest strålende lys skinne overalt — lys i form
av bibelske sannheter, gode kristne egenskaper, ekte glede,
virkelig fred og sann kjærlighet. Samtidig nærmer vi oss

19, 20. a) Hvilke velsignelser oppnår vi allerede nå ved å følge Jesus?
b) Hvordan dekker Jesus vårt behov for en far?
21. Hvordan reflekterer de som følger Kristus, lys i en mørk verden?
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Jehova mer og mer, og det er det endelige
målet, det høyeste målet enhver fornuft-
utstyrt skapning kan ha.

22 Tenk også på hva Jehova vil gjøre for deg i framtiden
ved hjelp av sin messianske Konge. Denne Kongen kom-
mer om kort tid til å utkjempe en rettferdig krig mot Sa-
tans onde tingenes ordning. Vi kan være sikre på at Jesus
kommer til å seire! (

˚
Apenbaringen 19: 11—15) Deretter be-

gynner hans tusenårige styre over jorden. Hans himmel-
ske regjering skal formidle godene av gjenløsningsofferet

22, 23. a) Hvilke velsignelser kan de som lojalt fortsetter å følge Jesus,
se fram til? b) Hva bør vi være fast besluttet på?



til alle trofaste mennesker og løfte dem opp til fullkom-
menhet. Forestill deg at du er blitt sunn og frisk, evig ung
og sterk, og at du og alle andre samarbeider som en forent
menneskelig familie om den gledefylte oppgave å gjøre
jorden til et paradis. Ved slutten av sitt tusenårige styre
skal Jesus gi herredømmet tilbake til sin Far. (1. Korinter
15: 24) Hvis du fortsetter å følge Jesus lojalt, vil du oppnå
en velsignelse som er så vidunderlig at det er vanskelig å
forestille seg det — «Guds barns herlige frihet»! (Romerne
8: 21) Ja, vi vil oppnå alle de velsignelsene som Adam
og Eva hadde og forspilte. Som jordiske sønner og døtre
av Jehova vil vi for alltid være kvitt alle spor etter Adams
synd. «Døden skal ikke være mer.» —

˚
Apenbaringen 21: 4.

23 Husk den rike unge styresmannen som vi snakket om
i kapittel 1. Han avslo Jesu innbydelse: «Kom . . . og bli
min etterfølger.» (Markus 10: 17—22) Begå aldri den fei-
len! Måtte du ta imot Jesu innbydelse med glede og be-
geistring. Måtte du være fast besluttet på å holde ut og fort-
sette å følge den gode hyrde dag etter dag, år etter år, slik at
du får oppleve at han til slutt sørger for at alle Jehovas hen-
sikter blir gjennomført på en strålende måte!

Hvordan kan vi følge Jesus?
˘ Hva vil hjelpe deg til å tenke slik som Kristus tenker?
— 1. Korinter 2: 13—16.
˘ På hvilke måter har du bestemt deg for å følge enda nøyere i
Jesu fotspor? — 1. Peter 2: 21.
˘ Hva vil du gjøre for å unngå at din kjærlighet til Jesus kjøl-
ner? —

˚
Apenbaringen 3: 14—18.

˘ Hvordan kan du vise at du virkelig vil at Kristus skal be-
gynne å herske over jorden i den nærmeste framtid? —

˚
Apen-

baringen 22: 17, 20.
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Du kan få flere opplysninger ved å gå inn på
www.jw.org eller kontakte Jehovas vitner.


