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Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin
ære og herlighet.

Oversikt
1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden.
2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet 3:26)
3. Gud ønsker at Hans barn skal tilbe Ham. (Johannes 4:24; Kolosserne 3:16; Åpenbaringen 4:11)
4. Gud er herliggjort ved at vi ærer Ham gjennom sang. (2 Mosebok 15:1-5; Job 38:4-7; Salme
145:1-9; Efeserbrevet 5:19)
5. Gud er herliggjort når vi forteller andre hva Han gjør i våre liv. (1 Korinterne 10:31; Kolosserne
3:17)
6. Gud er herliggjort når vi snakker med Ham. (Filipperne 4:6; 1 Tessalonikerne 5:18; 1 Timoteus
2:5)
7. Konklusjon
Hvordan undervise dette kurset
Leksjonene i dette kurset bygger på grunnleggende sannheter fra Fjellgrunn: Fra skapelsen til Kristus
og regner derfor med at deltakerne allerede har gjennomgått det første kurset i Fjellgrunn. Dersom
du ikke har undervist det første kurset, anbefaler jeg at du leser gjennom det før du begynner på
Fjellgrunn: Sikker i Kristus. Å ha grunnlaget fra første kurset og være kjent med måten det blir
undervist på, vil være til hjelp for å holde kontinuitet når du underviser Fjellgrunn: Sikker i Kristus.
Disse leksjonene repeterer fortellingene fra det første kurset, men i stedet for å legge vekten på
menneskets behov for frelse, vil dette kurset legge vekt på sannheter som er viktig for de som er
kommet til tro.
Dette kurset har med mange av bibelfortellingene, men legger vekt på:
Den troendes sikkerhet i Kristus.
Den Hellige Ånds gjerning.
Når en følger den progressive undervisningsmetoden, er det viktig at en ikke blir avsporet eller tar
med mer enn det som er i leksjonen. Du skal bare legge grunnlaget for doktrinene som blir
introdusert. Senere leksjoner vil bygge videre på dette grunnlaget.

Tips
Når du gjennomgår en leksjon, må du huske på at du ikke skal lese opp den nummererte oversikten i
begynnelsen. De samme punkt er med i arbeidsboken og PowerPoint’en. De er der som en hjelp til å
holde tråden.
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Punktene med prikk og teksten som følger, skal undervises.
Du skal undervise alt i leksjonen unntatt det som står i de grå boksene.

1.


Gud ser bare to kategorier mennesker i verden.
Når Gud ser på menneskeheten, ser Han bare to grupper mennesker.
Vi ser ofte mange kategorier.
Kan du nevne noen av måtene vi kategoriserer folk på?
Alder – ung og gammel
Natur – gode og onde
Status – rike og fattige
Rase
Farge
Politisk overbevisning
Religion

Samme hvordan vi deler inn mennesker, så ser Gud bare to grupper – de som er Hans barn
og de som fortsatt er under Satans makt.
Lærer: Hver gang du ser spørsmålsikonet, kan du stille følgende spørsmål til deltakerne
og gi dem tid til å svare. Noen ganger er mer enn ett svar korrekt. Dersom svaret som
er gitt i leksjonen ikke blir nevnt, kan du fortelle det.
Hvilke to grupper er det Gud ser?
De som er Guds barn ved tro på Jesus Kristus som sin Frelser, og de som fortsatt er under Satans makt.

Lærer: Vis Illustrasjon 40.



Ned gjennom historien har millioner av mennesker fra alle verdensdeler trodd på Jesus Kristus
som sin Frelser.
Gjennom å høre Guds Ord, fikk de vite at de var hjelpeløse syndere, skilt fra Gud, uten
mulighet til å redde seg selv fra straffen de fortjente for sine synder.
Så fikk de høre den gode nyheten – evangeliet – om at Jesus døde for å frelse syndere.
Hva gjorde Gud for at syndere kunne bli tilgitt og komme tilbake til fellesskap med Ham?
2

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet

Leksjon 1

Gud gav sin egen Sønn til å dø for å betale straffen for synden.

Hvem gir Gud fullstendig tilgivelse for synd og evig liv til?
Til alle som vender om og tror på Herren Jesus Kristus.



Vi håper at du er kommet til tro på Herren Jesus Kristus som din Frelser.
Da vi studerte Fjellgrunn: Fra skapelsen til Kristus, fikk dere lære om hvordan Gud er. Dere
fikk lære at Gud er den store Skaperen som har fullstendig autoritet over oss. Dere lærte at
vi, sammen med hele menneskeheten, var skilt fra Gud, uten mulighet til å frelse oss selv.
Lærer: Vis Illustrasjon 11.

Så fikk dere høre evangeliet og lære at Guds miskunn og nåde blir tilbudt alle på grunn av
Jesu død og oppstandelse.
Vi håper at dere alle tror på Jesus som vår Forløser.


Leksjonene vi nå skal studere er laget med tanke på de som er Guds barn.
Dersom du ikke er kommet til tro på Kristus som din Frelser, og du ønsker å repetere noen av
sannhetene vi allerede har gjennomgått i det første kurset, kan vi snakke sammen om det.
Dersom du tror på Jesus Kristus som din Frelser, er dette kurset for deg. Sannhetene du skal
lære vil hjelpe deg til å forstå hva det vil si å være et Guds barn.
Lærer: Vis Illustrasjon 39.
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Gud har gjort oss til sine barn.
Gud har gjenfødt deg til å være sitt barn ved sin Ånd.
I det øyeblikk du kom til tro på Jesus Kristus, gjorde Den Hellige Ånd et mirakel i ditt liv ved å
gjøre deg til Guds barn.
Lærer: Vis Illustrasjon 41.

Vers for læreren: Efeserbrevet 3:14-15
Du er blitt medlem i Guds familie, sammen med alle troende i hele verden, og alle som
allerede er kommet til Himmelen.


De som tror på Jesus er Guds barn.
Lærer: Hver gang du ser ikonet med en åpen Bibel, med ordene “Les [henvisning],” kan
du be en av deltakerne lese det høyt.

Les Johannes 1:11-12.
Herren Jesus var født jøde, men de fleste av Hans folk forkastet Ham. De nektet å tro at Han
var Guds Sønn. Men noen var overbevist om at Han var Guds Sønn. De trodde på Ham som
sin Herre og Frelser og var ”født på ny.”
Vi har også trodd og blitt Guds barn.

Les Galaterne 3:26.
3.


Gud vil at Hans barn skal tilbe Ham.
Da Gud skapte Adam og Eva, ville Han at de skulle tilbe Ham.
Hans opprinnelige hensikt med å gi Adam og Eva liv, var at de skulle elske Ham og se at Han
hadde rett til å ha førsteplassen i livet deres.

Les Åpenbaringen 4:11.
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Herren Jesus forklarte hvordan vi skulle tilbe Gud.

Les Johannes 4:24.
Hva tror dere det vil si å tilbe “i ånd”?
Lærer: La deltakerne dele sine tanker. Gå så videre i leksjonen.
Å tilbe Gud i ånd er å tilbe Han i hjertet, oppriktig, og ikke bare med munnen.
Hva tror du det vil si å tilbe Gud “i sannhet”?
Lærer: La deltakerne dele sine tanker. Gå så videre i leksjonen.
Å tilbe Gud i sannhet er å tilbe Ham slik Han har vist oss i sitt Ord. Vi skal ikke tilbe Ham etter
våre egne påfunn eller ideer vi får fra andre. Vi må bli ledet av Guds Ord.


Vår tilbedelse kan ikke legge noe til Ham som er og har alt.
Det vi kan gjøre, er med glede å godta sannheten om Hans karakter og natur, og ære Ham for
alt Han har gjort.
Om Gud ikke hadde skapt verden med intelligente skapninger som skulle tilbe og ære Han,
ville Han fortsatt ha vært like stor og herlig.
Som tilbedere kan vi tale om Guds store kraft og herlighet og undre oss over Hans storhet,
men vi kan ikke legge noe til Hans herlighet.
Lærer: Bruk en illustrasjon for å hjelpe deltakerne til å forstå at vi ikke kan legge noen
ting til Gud.
Eksempel: Har dere noen gang stått og beundret en solnedgang eller fargene i en
soloppgang? Hvor mye gjorde du for å legge noe til den herlige solnedgangen eller
soloppgangen? Absolutt ingenting. Soloppgangen og solnedgangen er fortsatt like
herlig, selv om ingen hadde sett på eller beundret den.



Vår tilbedelse av Gud vil øke etter hvert som vi bygger på det vi har lært om Ham.
Hva har vi lært om Guds karakter?
Lærer: Gi deltakerne anledning til å samtale om hva de lærte da de studerte Fjellgrunn:
Fra skapelsen til Kristus. Om det er nødvendig kan du stille spørsmål som får dem til å
tenke over Guds egenskaper.
Eksempel: Om noen sier at Gud er den som taler til oss gjennom sitt Ord, kan du nevne
at Han også taler til oss gjennom skaperverket. Han forteller hele verden at Han
eksisterer og er allmektig.
Under er en liste med nøkkelpunkt over ting de allerede har lært om Guds egenskaper.
Pass på at alle punktene blir nevnt når deltakerne samtaler om dette.
Gud har talt, og taler. Han er ikke stille. Han taler gjennom skaperverket, og Han taler
gjennom sitt Ord.
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Han er evig. Han har alltid eksistert i all sin fullkommenhet, før tiden og skapelsen
begynte. Han er utenom tiden og har ingen begynnelse eller ende.
Han er alle steder. Han er til stede i de fjerneste deler av universet, og Han er her
sammen med oss i dette rommet. Ingen kan flykte fra Hans nærhet.
Gud vet absolutt alt. Ingenting er skjult for Ham. Ingen kunnskap er utenfor Hans
forståelse. Ingenting er for lite for Ham og ingen sak er for ubetydelig. Han forstår hver
detalj i det store universet og samtidig kjenner Han til bevegelsene til hver liten spurv.
Han er den høyeste og er den absolutte autoritet i universet. Ingen har rett til å stille
spørsmål om hva Han gjør, og ingen kan hindre Ham i å gjennomføre sine planer.
Gud er hellig og rettferdig. Han er absolutt fullkommen, og alt Han sier og gjør er sant
og rett.
Det er ingen begrensning i Hans kraft. Ingenting er for vanskelig for Ham.
Hans kjærlighet, nåde og miskunnhet er grenseløs.
Gud er i alle deler trofast og troverdig. Det Han lover vil Han også holde.
Gud forandres aldri. Han er den samme nå som Han var før Han skapte verden, og Han
vil alltid fortsette å være den samme.


Gud vil ikke at vi bare skal samle kunnskap om Ham.
Vår kunnskap skulle føre til en naturlig tilbedelse av Gud. Når vi leser og studerer Guds Ord
og blir bedre kjent med Ham, vil Gud at dette skal føre til en oppriktig tilbedelse av Ham i
våre hjerter.

Les Kolosserne 3:16.
Vi kan prise Gud i våre daglige liv, og vi kan prise Ham når vi er sammen med andre.


Gud fortjener ære for den Han er.
Tidligere i denne leksjonen samtalte vi om Guds egenskaper.
Hvilken av dem betyr mest for deg?
Lærer: Gi deltakerne anledning til å samtale om dette.



La oss også ære Gud for alt Han har gjort og gjør.
Kan du nevne noe Gud har gjort som vi kan ære Ham for?
Lærer: Gi deltakerne anledning til å samtale om det de har lært. Led samtalen og pass
på at de holder fokus på det Gud har gjort ved å sørge for en vei til frelse.



La oss også huske å ære Gud for alt Han har lovet å gjøre.
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Gud har lovet at Han vil gjøre mange ting for sine barn i framtiden. Vi kan trygt prise Ham
som om Han allerede har gjort det, fordi vi vet at Han er trofast og gjør alt Han har lovet å
gjøre.
Vi skal lære mye mer om dette etter hvert som vi studerer Guds Ord.

4.


Gud er herliggjort ved at vi priser Ham ved sang.
En måte å uttrykke vår tilbedelse på, er ved sang.
Skriften nevner mange tilfeller der sang ble brukt som respons på Guds egenskaper eller
gjerninger.



Englene sang ved skapelsen.
I Jobs bok stiller Gud noen spørsmål om skaperverket og sier at englene sang av glede og
priste og tilba Gud da de var vitner til at Han skapte universet og alt i det.

Les Job 38:4-7.
Hva tror du englene sang om da de priste og tilba Gud i sang?
Om Hans visdom og kraft som den allmektige Skaper.

På samme måte kan vi også tilbe og ære Gud for den visdom og kraft Han uttrykte da Han
skapte universet.


Israelittene sang til Guds ære.
Da Gud åpnet vei gjennom Rødehavet så israelittene kunne gå gjennom, og deretter ødela
fiendene deres ved å drukne dem i havet, sang de til Guds ære. De takket Gud og gav Ham
ære for den store kraft Han viste ved å utfri dem fra Farao og hans hær.

Les 2 Mosebok 15:1-5.
På samme måte som israelittene priste Gud for utfrielse fra døden, kan vi også synge
takkesanger til Gud fordi Han har utfridd oss.
Hva har Gud utfridd oss fra?
Fra Satans makt og straffen for våre synder.



Et annet eksempel på tilbedelse gjennom sang kan vi finne i Davids salmer i Salmenes bok i det
Gamle Testamentet.
Lærer: Pek på “David” på Tidslinjen.
Som David, skulle vi også synge takkesanger til Gud for Hans daglige godhet imot oss. Vi kan
lese eller synge Davids salmer som takk og ære til Gud. Som et eksempel kan vi lese noen
vers fra Salme 145.

Les Salme 145:1-9.


Det er også andre innholdsrike takke- og tilbedelsessanger.
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Les Efeserbrevet 5:19.
5.


Gud er herliggjort ved at vi forteller andre om hva Gud gjør i våre liv.
Vi kan fortelle andre om alt det gode Herren gjør for oss fra dag til dag.
Vi kan også dele med andre det Herren viser oss og hvordan Han svarer på våre bønner. På
den måten gir vi Gud ære for det vi har lært og for de ting Han gjør i våre liv.
Vi kan også fortelle om anledninger vi har hatt til å snakke med andre om Guds Ord.



Det vi snakker om skulle gi Gud ære, og ikke oss selv.
Når vi deler slike opplevelser, skulle vi ikke opphøye oss selv.

Les 1 Korinterne 10:31, og etterpå Les Kolosserne 3:17.
I følge disse versene, hva skulle bli gjort i navnet til Herren Jesus?
Alt vi gjør og sier.

Vi skulle ære Ham i alt vi gjør.
Det vi gjør og sier, skulle være til motivasjon og oppmuntring for våre søsken i troen, og føre
til at de priser Gud.

6.


Gud er herliggjort når vi snakker med Ham.
Gud ønsker at menneskene skal snakke med Ham.
Lærer: Her er en illustrasjon som viser hvordan foreldre gjerne vil at barna deres skal
snakke med dem.
Eksempel: Liker du at barna dine snakker med deg?
Ja!
Forventer dere at de skal snakke med dere?
Ja! Det ville ha vært trist om barna våre overså oss.
Hvordan vet vi at Gud alltid ønsket at menneskene skulle snakke med Ham?
Da Gud skapte mennesket, gav Han dem evne til å kjenne Ham og snakke med Ham.



Gud liker at Hans barn kommer til Ham og snakker med Ham.
Hvordan tror du denne illustrasjonen passer på Gud og Hans barn?
Akkurat som foreldre vil at barna deres skal snakke med dem, vil også vår Himmelske Far at vi skal snakke
med Ham.

Gud vil at vi skal fortelle Ham om våre gleder og sorger. Han blir aldri trett av sine barn.


Bønn er en enkel måte å snakke med Gud på.
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Når vi ber alene eller sammen med andre, behøver vi ikke å følge et bestemt mønster eller
bruke spesielle fromme uttrykksformer. Vi kan snakke akkurat som vi snakker med andre
mennesker. Vi kan være oss selv og uttrykke våre tanker til Gud på en naturlig måte.


Når vi ber, kommer vi til Gud “i Jesu navn.”
Den eneste måten vi kan komme til Gud på, er ved det som Jesus har gjort for oss. Vi
kommer fordi vi tror at Jesu blod renser bort all synd, og derfor tar Gud imot oss. Når vi ber i
Jesu navn, er det som om Jesus følger oss inn til Guds trone for å snakke med Hans Far, som
også er vår Far. Jesus, som vi tror på, er den eneste Mellommannen mellom Gud og
mennesker.

Les 1 Timoteus 2:5.
Det er passende å avslutte våre bønner med ordene: ”i Jesu navn.” Da viser vi at vi forstår at
vi bare kan kommer frem for Gud på grunn av det Jesus har gjort for oss.
Vers for læreren: Johannes 14:6, 13-14
De fleste avslutter sin bønn med ordet “Amen,” som betyr “Det bli slik.” Ved å si ”Amen,”
indikerer vi at vi tror at Gud har hørt oss og vil gjøre det som er best.


Gud vil at vi skal takke Ham i våre bønner.

Les 1 Tessalonikerne 5:18.
Hva skal vi takke for?
Lærer: Gi deltakerne anledning til å svare. Led samtalen og hold fokus på Guds
velsignelser og godhet mot oss.


Gud vil at vi skal komme til Ham med våre ønsker.

Les Filipperne 4:6.
Hva kan vi spørre Gud om i våre bønner?
Lærer: Gi deltakerne anledning til å komme med forslag til bønneemner. Om det er
nødvendig, kan du hjelpe dem ved å ta fram følgende:
-

Å lære oss og forandre oss så vi kan bli mer lik Herren Jesus i alt vi tenker, sier og
gjør.

-

Å møte våre behov og behovene til våre søsken i troen.

-

Om hjelp og helbredelse for syke og overgi til Ham å gjøre det som er best.

-

Å overbevise ufrelste om deres syndige natur og behov for å bli frelst.

-

Å lede oss i å bringe den gode nyheten om Jesu død, begravelse og oppstandelse til
andre.
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Å hjelpe misjonærer som har reist ut for å fortelle folk som aldri har hørt om Gud
og Hans kjærlighet til dem.

Konklusjon
Vi vil avslutte denne leksjonen ved å anvende det vi har lært i våre daglige liv.
Vi vil ta tid til å takke Gud i bønn og sang. Kanskje noen av dere vil fortelle hva Gud har lært
dere eller hva Han har gjort for å hjelpe dere i dagliglivet som kristen.
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