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12. Konklusjon

Hvordan undervise dette kurset
Leksjonene i denne modulen er bygget på grunnleggende sannheter fra de forrige modulene i serien –
Fjellgrunn, fra skapelsen til Kristus og Sikker i Kristus. En går ut fra at studentene har gjennomgått dette
stoffet. Om du personlig ikke har undervist de foregående leksjonene, anbefaler vi at du leser gjennom
dem før du begynner å undervise leksjonene fra Apostelgjerningene. Å forstå sannhetene som allerede
er gjennomgått og bli kjent med måten stoffet er bygget opp på, vil hjelpe deg med å holde fokus og
kontinuitet når du underviser.
Følg den progressive undervisningsmetoden. Prøv å ikke bli avsporet fra stoffet i leksjonene. De
foregående modulene i Fjellgrunn legger grunnlaget for å forstå evangeliet og den troendes stilling i
Kristus. Dette kurset er også bygget opp slik at hver leksjon i denne modulen legger grunnlaget for det
som kommer i følgende leksjoner. Bruk god tid når du underviser og legg stein på stein for et solid
fundament for neste leksjon.

Tips til læreren
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Når du gjennomgår en leksjon, så husk at du ikke behøver å undervise de nummererte overskriftene.
Dette er overskrifter som deler opp leksjonene og samsvarer med studie guide og PowerPoint
presentasjonene. De er der for å holde deg og gruppen på sporet.
Punktene merket med et en prikk i margen og teksten som følger, skal undervises. Punktene i uthevet
skrift er viktige for flyten i leksjonene. Dette er gjort slik for å hjelpe deg med å holde fokus når du
underviser.
Undervis alt i leksjonen unntatt det som står i de fargede boksene.
Dette er en av de lengre leksjonene i denne modulen, men ikke hopp over noe. Hvert punkt er en
byggestein og er viktig for å legge et solid fundament så studentene skal forstå sannheten. Om du ikke
får tid til å gjennomgå hele leksjonen, så del den opp i to leksjoner.

1.


Innledning
Apostlenes gjerninger, boken vi nå skal studere, ble skrevet av Lukas.
Han skrev Apostlenes gjerninger som et tillegg til sin første bok, Lukasevangeliet.
Lærer: Vis Illustrasjon 42.
Plakat: Pek på ”Apostlenes gjerninger”
og ”Lukasevangeliet” når du nevner
dette i undervisningen.
Powerpoint: Klikk for å tegne bokser
rundt ”Apostlenes gjerninger” og
”Lukas”.

Både Apostlenes gjerninger og Lukasevangeliet ble skrevet for å informere en mann som hette
Teofilus.
Lukasevangeliet handler om livet til Kristus, og Apostlenes gjerninger handler om den første
tiden i den kristne menigheten, etter at Kristus for opp til Himmelen.
Lærer: Hver gang du ser ikonet en åpen Bibel og ordene ”Les …” som under her, kan du
be en av studentene om å lese dette avsnittet høyt.

Les Luk 1:1-4, etterpå Apgj 1:1-3..


Lukas var ikke jøde.
Han var lege og av hedensk slekt. Han snakket gresk.
Vi vet at han ikke var til stede under det som skjedde i begynnelsen av Apgj, for han inkluderer
ikke seg selv før i kapittel 16. Men Den Hellige Ånd ledet ham i det han skrev slik at det var
nøyaktig det som hadde skjedd. Siden Lukas også hadde kontakt med dem som var
hovedaktørene i begynnelsen av historien, kunne han få førstehånds opplysninger fra dem.
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Vers for læreren: Apgj 16:10. Før dette skriver Lukas ”dem” når han refererer til Paulus
og hans medarbeidere, men fra dette verset inkluderer Lukas seg selv og skriver ”vi” og
”oss.”


Lukas skrev Apgj som er fortsettelse av fortellingen om Kristus etter at Han for opp til Himmelen.
I evangeliet forteller Lukas ”om alt det Jesus begynte både å gjøre og lære.”
I Apgj skriver Lukas om hva Jesus fortsatte å gjøre og lære etter at Han hadde fart opp til sin
Far i Himmelen.



Kristus fortsatte sitt arbeid på jorden gjennom sine apostler og andre troende.
Lærer: Vis Kronologisk tidslinje 2.
I de 40 dagene etter at Jesus sto opp fra graven, underviste Han de 11 apostlene og beviste for
dem at Han virkelig var levende igjen.

Les Apgj 1:1-3 om igjen.
2.


Jesus minnet apostlene om at Den Hellige Ånd skulle komme.
I de 40 dagene ba Jesus apostlene vente i Jerusalem på at Den Hellige Ånd skulle komme.

Les Apgj 1:4-5.


Den Hellige Ånd ville gi apostlene utrustning til å fortelle evangeliet til andre.

Les Apgj 1:8
Jesus talte spesielt til apostlene sine da Han fortalte dem at de skulle gå videre til alle
mennesker med budskapet om Hans død, begravelse og oppstandelse. Men selv om denne
befalingen ble gitt til dem først, så gjelder det også alle troende.
Lærer: Beskriv oppgaven med å gi evangeliet til hele verden som et stafettløp. For
eksempel:
Lærer: Vis illustrasjon 65
PP: klikk og vis ”Evangeliets stafettpinne
er nå i våre hender”.
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Oppgaven med å gi evangeliet videre kan sammenlignes med en stafettpinne. Først ble
den gitt over fra Kristus til apostlene. Disse fortalte til de troende i den første
menigheten i Jerusalem at de også hadde ansvar for å vitne til folket i Judea og Samaria.
Derfra skulle budskapet gå ut til resten av verden.
Dette arbeidet stanset ikke etter at apostlene og de første troende var døde. Før de døde
hadde de gitt stafettpinnen over til neste generasjon kristne, og de skulle gi det videre
til neste igjen. På denne måten skulle det å nå alle folkegrupper med evangeliet. Det
skulle være en oppgave og et ansvar for alle generasjoner av troende.
Nå er det vi som har stafettpinnen. Det er vår oppgave å fortelle budskapet til hele
verden og gi stafettpinnen videre så dette vitnesbyrdet fortsetter til Jesus kommer
tilbake.
Lærer: Vis illustrasjon 65
PP: klikk og vis ”Evangeliets stafettpinne
er nå i våre hender”.
Klikk igjen og vis ”Vi har ansvaret for å gi
budskapet videre til alle som lever uten
Kristus.

3.


Jesus for opp til Himmelen.
Tiden var kommet for Jesus til å fare tilbake til Himmelen, akkurat som det var forutsagt i det
Gamle Testamentet.
Mange av profetiene i det Gamle Testamentet om Jesus var gått i oppfyllelse, men det var en
som ikke var oppfylt enda – den som fortalte om at Kristus skulle dra seirende inn i Himmelen.
Flere hundre år tidligere hadde Gud ledet kong David til å skrive at Forløseren skulle dra inn i
Himmelen.

Les Salme 68:19, etterpå les oppfyllelsen av profetien i Apgj 1:9.
Lærer: Vis illustrasjon 28.
Plakat: Pek på profetien ”Vende tilbake til himmelen”.
Powerpoint: Klikk for å tegne bokser rundt ”Apostlenes
gjerninger” og ”Lukas”.

4

Den herliggjorte Kristus sendte Den Hellige Ånd.

4.


Leksjon 1

Jesus vil komme igjen.
Da apostlene så at Jesus for opp til Himmelen, kom to menn til syne.

Les Apgj 1:10-11.
Lærer: Hver gang du ser et spørsmålstegn som ikon, som nedenfor her, kan du spørre
studentene og gi dem tid til å tenke og svare. Noen ganger kan mer enn ett svar være
korrekt, men som regel er det bare ett riktig svar. Svaret står i småskrift under
spørsmålet, og du må forklare dem dette svaret selv om studentene kommer med et
annet svar.
Hvem tror du de to mennene var?
To av Guds engler.



Englene sa at Jesus vil komme tilbake.
Hva var hensikten med at Jesus kom til jord den første gangen?
For å bli Forløseren.



Neste gang Han kommer til jord, vil det bli som den allmektige Konge og Dommer.
Lærer: Vis på den kronologiske tidslinjen 2.
Plakat: Pek på ”Kristi gjenkomst.”
PP: Klikk for å tegne boks rundt ”Kristi gjenkomst.”
Da Jesus ble forhørt av de jødiske lederne, spurte de Ham om Han var Messias, Kristus, Guds
Sønn. La oss lese hva Jesus svarte dem.

Les Mark 14:62.
Når Jesus kommer tilbake for å dømme verden, vil de som ikke tror bli straffet sammen med
Satan og hans demoner. De har ikke gitt Gud rett i at de er syndere og de har ikke satt sin lit til
Jesus alene som sin Frelser.

Les Åp 20:10-15.
5.


Apostlene og andre troende ventet på Den Hellige Ånd.
Etter at Jesus hadde fart opp til Himmelen dro apostlene tilbake til Jerusalem.
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Lærer: Pek på kronologisk kart 3
Plakat: Pek på Jerusalem
PP: Klikk for å tegne boks rundt ”Jerusalem” med pil som
peker på byen

Les Apgj 1:12-14.


Apostlene og de andre troende ventet på Den Hellige Ånd.
Gruppen på omtrent 120 personer ventet fortsatt da det ble pinse.
Vers for læreren: Apgj 1:15

Les Apgj 2:1.


Pinsedag var den dagen de feiret Pinsefesten.
Herren hadde gitt påbud om at jødene skulle feire denne festen årlig, 50 dager etter Påske.
Lærer: Pinsefesten ble også kalt ”Kornhøstens høytid” (2 Mos 23:16), ”Ukenes høytid” 2
Mos 34:22) og ”Førstegrødens dag” (4 Mos 28:26).

6.


Herren Jesus oppfylte sitt løfte og sendte Den Hellige Ånd.
På pinsefestens dag sendte Herren Jesus Den Hellige Ånd fra Himmelen for å forene de troende
til en bolig for Gud på jorden.

Les Apgj 2:1-4.
Lærer: Pek på Kronologisk tidslinje 2
Plakat: Pek på ”Pinsedag.”
PP: Klikk og dra boks rundt ”Pinsedag.”
Da Gud, Den Hellige Ånd, kom for å bo i dem, ble hver enkelt av dem Guds tempel i verden. I
tillegg ble de også til sammen Jesu Kristi menighet, Guds hus på jorden.
Lærer: Pek på kronologisk tidslinje 2.
Plakat: Pek på ”Menigheten.”
PP: Klikk for å tegne boks rundt ”Menigheten.”
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Vers for læreren: 1 Kor 6:19; Ef 2:19-22


Guds første bosted i verden var Tabernaklet som Han ba Moses bygge.
Etter at israelittene hadde reist tabernaklet, fylte Herrens herlighet teltet. Det viste at Gud
hadde kommet for å gjøre det til sin spesielle bolig på jord.
Lærer: Vis illustrasjon 25
Vers for læreren: 2 Mos 40:34-35



Tempelet i Jerusalem erstattet tabernaklet.
Etter at israelittene hadde bosatt seg i landet Gud hadde gitt dem, ledet Gud kong Salomo til
å bygge tempelet, - det skulle erstatte tabernaklet.
Lærer: Vis illustrasjon 27

Etter at tempelet var bygd, hva var det som viste at Guds nærhet blant sitt folk hadde
flyttet fra tabernaklet til templet?
Guds herlighet fylte templet.

Vers for læreren: 1 Kong 8:10-11
Selv om Salomos tempel ble ødelagt, ble et annet tempel reist i Jerusalem. Dette templet var
Guds bolig da Jesus levde her på jord.


Gud rev forhenget i templet i to, fra øverst til nederst.
Vers for læreren: Matt 27:51
Dette skjedde like før Jesus døde, da Han ropte ut: ”Det er fullbrakt!”
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Hva symboliserer det at Gud rev forhenget i to?
At veien tilbake til Ham var åpnet for alltid ved Jesu blod som Han lot renne ut som betaling for våre
synder.

Hvorfor er det ikke lenger nødvendig for noen å komme til Gud gjennom ritualene i
templet?
Fordi Jesus fullt ut betalte prisen for våre synder.



Da Den Hellige Ånd kom for å bo i alle de troende, ble de forenet til å bli en bolig for Gud på jord.
Fra da av skulle ikke Guds bolig lenger være laget av mennesker. Guds tempel på jord skulle nå
være kroppene til Guds barn – Hans menighet.
Lærer: Pek på Kronologisk tidslinje 2.
Plakat: Pek på ”Menigheten.”
PP: Klikk og dra boks rundt ”Menigheten.”
Vers for læreren: Joh 4:20-24; 1 Tim 3:15; Hebr 3:6



Den Hellige Ånd bor permanent i alle troende.
Tidligere hadde Den Hellige Ånd vært med de troende. Men fra den tiden Han kom på pinsedag
har Han bodd i de troende.

Les Joh 14:16-18.
Lærer: Vis illustrasjon 63
Plakat: Pek på ”Den Hellige Ånd skulle bo i
dem. Den Hellige Ånd bor i oss.”
PP: Klikk og dra boks rundt ”Den Hellige
Ånd skulle bo i dem. Den Hellige Ånd bor i
oss.”



Vi trenger ikke å be om eller å vente på å få Den Hellige Ånd slik apostlene og de andre troende
gjorde på pinsedag.
Den Hellige Ånd kom for å bo i Guds menighet på pinsedag. I det øyeblikket du tror, blir du
også en del av Hans menighet og den Hellige Ånd kommer for å bo i deg.

Les Ef 2:19-22, og etterpå les 1 Kor 12:13.
7.

Alle troende ble fylt med Den Hellige Ånd.
På pinsedag fylte Den Hellige Ånd alle troende.
8

Den herliggjorte Kristus sendte Den Hellige Ånd.

Leksjon 1

Les Apgj 2:4 igjen.


Når Bibelen sier at de ble fylt med Den Hellige Ånd, betyr det at Den Hellige Ånd tok kontroll
over dem.
Jesus Kristus sendte Den Hellige Ånd for å overta Hans oppgave med å veilede troende og
hjelpe dem med å vokse og modnes i sitt åndelige liv.



Den Hellige Ånd bor i deg, og Han ønsker å være din lærer og veileder.
Bibelen formaner oss til å la Den Hellige Ånd kontrollere våre liv.

Les Ef 5:18.
Hvorfor tror du det er så viktig at vi lar Den Hellige Ånd ha kontroll i våre liv?
Lærer: La studentene dele sine tanker, undervis så det som står videre i leksjonen.
Det er bare når Den Hellige Ånd har kontroll at vi kan være lydige mot Guds Ord, tilbe Gud på
rett måte og være effektive vitner for Herren.

8.


Alle troende snakket andre språk enn sitt morsmål.
Den Hellige Ånd gav de troende i Jerusalem nye evner.

En av disse var evnen til å snakke andre språk enn sitt eget morsmål – språk de aldri hadde lært.

Les Apgj 2:4 igjen.
De troende snakket ikke alle disse språkene samtidig. Som Apgj sier, de snakket ”alt etter som Ånden
gav dem å tale.” Den Hellige Ånd satte dem i stand til å snakke disse språkene en om gangen, når
Han ville at de skulle gjøre det.
Vers for læreren: 1 Kor 14:27-33
Gud er ikke uordens Gud, og det ville nok ha blitt forvirring om 120 troende hadde
snakket forskjellige språk samtidig. Den Hellige Ånd ledet de troende til å snakke på
språkene til dem som besøkte Jerusalem. Og det skjedde i ro og orden.


Gud hadde en bestemt hensikt med å gi de troende evnen til å snakke språk som var ukjent for
dem.

Les Apgj 2:5-11.
Lærer: Vis kronologisk kart 4.
Plakat: Pek på de forskjellige regionene hvor folket som var i Jerusalem på den tiden
kom fra. Se nedenfor.
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PP: Klikk og dra boks rundt landene og regionene som er nevnt i avsnittet.
Notat: Bibelen nevner noen av disse landene eller regionene og noen nasjonaliteter.
(Merk at de første fire og det siste er områder som ligger utenfor området som er vist
på Kart 4.)

















Partere: Fra nord Persia (mellom det Kaspiske hav og Persiagulfen)
Medere: Fra Media (nær det Kaspiske hav med Partia til øst)
Elamitter: Fra Elam (Sør for Media nær den Persiske gulf)
Mesopotamia: Regionen mellom elvene Eufrat og Tigris
Judea: I Israel
Kappadokia: Øst i Lilleasia
Pontus: Nord i Lilleasia (sørøst for Svartehavet)
Asia: Sentralt i Lilleasia
Frygia: Sentralt i Lilleasia
Pamfylia: Sør i Lilleasia
Egypt: Nordøst Afrika
Libya: Nord Afrika (vest for Egypt)
Kyrene: Havneby i Libya
Roma: By i Italia
Kretere: Fra Kreta (en øy i Middelhavet)
Arabere: Fra Arabia (sørøst for Judea)

Gud ville at alle disse jødene som besøkte Jerusalem fra mange forskjellige land skulle høre hva
Herren Jesus hadde gjort.
Jesus hadde lovt apostlene at Han skulle døpe dem med Den Hellige Ånd. De skulle få kraft, eller
evner, til å vitne til hele verden om Hans død, begravelse og oppstandelse.

Les Apgj 1:8 igjen.


Jødene som besøkte Jerusalem snakket språket til landet hvor de bodde.

For å forstå hvorfor disse jødene bodde i utlandet, må vi huske på det vi allerede har lært om
historien til jødene.
Gjennom historien gjorde israelittene opprør mot Gud igjen og igjen. Konsekvensen var at Gud
straffet dem med å la assyrerne og babylonerne overvinne dem og føre dem i fangenskap.
Lærer: Pek på kronologisk kart 2.
Plakat: Pek på ”Assyria” og ”Babylon:”
PP: Klikk for å tegne boks rundt ”Assyria” og ”Babylon.”
Mange av jødene hadde blitt ført i fangenskap til Assyria og Babylon. Andre hadde flyktet til
nabolandene.
Selv om noen flyttet tilbake fra Babylon for å bo i Israel, var det mange som ble værende i utlandet.
Etter hvert begynte de å snakke språket i landet de bodde.
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Senere kom grekerne, og deretter romerne, og inntok Israel. Da var det enda flere jøder som flyktet
til andre land. De lærte språket i det landet de bosatte seg.
Lærer: Vis kronologisk kart 2.
Plakat: Pek på ”Hellas” og ”Roma.”
PP: Klikk for å tegne boks rundt ”Hellas” og ”Roma.”
Selv om de bodde i andre land, dro de til tempelet i Jerusalem for å tilbe Gud når det var spesielle
fester som Påskefesten og Pinsefesten.
Lærer: Vis kronologisk kart 2
Plakat: Pek på ”Jerusalem.”
PP: Klikk for å tegne boks rundt ”Jerusalem” med pil som peker på Jerusalem.

9.


Noen av jødene var forundret og andre var skeptiske.
Da jødene som kom fra andre land, hørte og forsto dette gode budskapet på sitt eget språk, ble
de forundret.
De kunne ikke forstå hvordan de lokale jødene kunne snakke til dem flytende på språk som de
visste var ukjent for dem.

Les Apgj 2:7, 12.


Mange av dem som fikk evner til å snakke utenlandske språk, var fra Galilea.
De som hørte dem visste kanskje at de var fra Galilea på grunn av dialekten deres.
Lærer: Vis kronologisk kart 2
Plakat: Pek på ”Galilea.”
PP: Klikk for å tegne boks rundt ”Galilea” med pil som peker på denne regionen.



De lokale jødene trodde at de troende bare bablet.
Da de ikke forsto hva apostlene og de andre troende sa, mente de at de var fulle.

Les Apgj 2:13.

10. Peter talte til de lokale jødene.


Peter talte uredd til dem som hadde korsfestet Jesus.
Lærer: Vis kron kart 2
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Plakat: Pek på ”Apostler” og så på ”Peter.”
PP: Klikk og dra boks rundt ”Apostler” og ”Peter.”
Før dette hadde Peter og de andre disiplene gjemt seg. De var redde for å bli arrestert og drept
slik Jesus hadde blitt.
Hva var det som gjorde at Peter nå talte uredd til de som nettopp hadde korsfestet Jesus?
Den Hellige Ånd hadde kommet og tatt bolig i ham. Han hadde gitt Peter mot og kraft til å tale.



Peter nektet på at disiplene var fulle.
Han forklarte at det de nå så, var at Den Hellige Ånd ble gitt som oppfyllelsen av det som var
skrevet i det Gamle Testamentet.

Les Apgj 2:14-18.


Peter minnet folket på mirakler Jesus hadde gjort.

Les Apgj 2:22.
Nevn noen av miraklene Jesus gjorde.
Jesus helbredet syke
Han åpnet øynene på blinde
Han fikk lamme til å gå
Han reiste opp mennesker fra de døde

Miraklene Jesus gjorde ble gitt av Gud som beviser på at Jesus var den Han sa Han var. Likevel
nektet de fleste av de jødiske lederne å godta Ham som Guds utsendte. De korsfestet Ham.


Peter anklaget folket for å ha fornektet og korsfestet Guds utvalgte Forløser.

Les Apgj 2:23.
Selv om jødene ikke var klar over det, så var Jesu korsfestelse i tråd med Guds plan.
Hvorfor var det Guds plan at Jesus skulle dø?
Fordi det var den eneste måten det kunne bli betalt for våre synder.



Peter sa til dem at Gud hadde reist Jesus opp fra de døde.

Les Apgj 2:24.
Hvorfor var ikke Jesus underlagt dødens makt som alle andre mennesker?
Fordi Han var uten synd.

Av fri vilje tok Han på seg ansvaret for våre synder og fornedret seg selv til å dø – som betaling
for all verdens synd.
Vers for læreren: Joh 10:17-18
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Da Jesus hang på korset, ropte Han ut: ”Det er fullbrakt!”
Hva mente Han?
At prisen for synden var betalt fullt ut..

Tre dager senere sto Han opp fra de døde. Døden kunne ikke holde Jesus i graven.


Peter forklarer at han og vennene hans var vitner til Jesu død, begravelse og oppstandelse.

Les Apgj 2:32.
Etter oppstandelsen viste Jesus seg bare for de troende, ikke for de vantro.
Vers for læreren: Matt 23:38-39
Han viste seg for apostlene og andre troende og beviste for dem at Han var levende igjen.
Dette gjorde Han for at de skulle fortelle verden om Hans oppstandelse.
Vers for læreren: Joh 14:19; 1 Kor 15:3-8


Peter fortalte jødene at Jesus var blitt opphøyet til Guds høyre hånd.
Da Jesus for opp til Himmelen, opphøyet Gud Ham til sin høyre hånd som Herre over Himmel
og jord.
Vers for læreren: Matt 28:18; Joh 17:5; Fil 2:9-11



Da Den Hellige Ånd kom, var det beviset på at Jesus satt ved Guds høyre hånd i Himmelen.

Les Apgj 2:33.
Dersom Jesus ikke hadde vært ved Guds høyre hånd, kunne Han ikke ha sendt Den Hellige Ånd
til gruppen av troende som ventet.
Vers for læreren: Joh 7:37-39
Jødene hørte og så beviset på at Kristus var opphøyet.
De hørte at Den Hellige Ånd kom som lyden av en sterk vind, og de hørte disiplene snakke
forskjellige utenlandske språk.


Peter ba jødene inderlig om å vende om og ta imot Jesus som sin Herre og Frelser.

Les Apgj 2:36.
Da Jesus var på jord nektet flertallet av jødene å tro at Han var Guds Sønn. Når Han sa at Han
var det, anklaget de Ham for blasfemi og korsfestet Ham.
Peter ba folket om å erkjenne at Jesus var den Han hadde sagt Han var – deres Herre og Gud.
Hva mener du er grunner til at vi skulle godta at Jesus er Herre?
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Lærer: Gi studentene tid til å tenke og komme med svar, fortsett så med å undervise det
som kommer videre i leksjonen.
Jesus er Herre:
o
o
o
o


Fordi Han er Guds evige Sønn.
Fordi Han overvant døden ved sin oppstandelse.
Fordi all makt i Himmelen og på jorden er gitt til Ham.
Fordi Han sitter ved høyre hånd hos sin Far i Himmelen.

Peter ba inderlig de som hørte budskapet om å godta at Jesus var deres Kristus – deres Messias.
De hadde nektet å godta at Jesus var Kristus – den som Gud hadde lovt forfedrene at Han skulle
sende. Jesus hadde bevist at Han var Forløseren ved å oppfylle alt det som var profetert om
Ham i det Gamle Testamentet.
Hva betyr det at Jesus er Kristus?
Han er Guds endelige Profet, Prest og Konge.
Han er Guds endelige Profet,
Prest og Konge.

Lærer: Vis illustrasjon 30
Plakat: Pek på ordet ‘Profet’.
PP: Klikk for å vise bildet.

o

Jesus er Kristus fordi Han er den største Guds Profet
Lærer: Vis illustrasjon 30
Plakat: Pek på ordet ‘Profet’.
PP: Klikk for å tegne boks rundt ordet
‘Profet’.

Hvem talte Jesus for – som Guds siste og største profet?
Gud.

Hva viste Jesu liv – som Guds siste og største profet?
Hvordan Gud er.
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Herren Jesus er sannheten. Alle skulle godta at Jesus er Han som viste hvordan Gud virkelig er,
og at det Han sa var sannheten.
Vers for læreren: Jon 14:5-9
o

Jesus er Kristus fordi Han er den store Yppersteprest.
Lærer: Vis illustrasjon 30
Plakat: Pek på ordet ‘Prest’.
PP: Klikk for å tegne boks rundt ordet
‘Prest’.

Prestene i Israel ofret blod av dyr som aldri kunne ta bort synd.
Hva ofret Jesus?
Sitt eget blod, som betalte for synden fullt ut.

Vanlige prester som Aron, kunne tjene så lenge de levde, men så døde de.
Hvorfor er Jesus den store Yppersteprest til evig tid?
Han kommer aldri til å dø.

På grunn av Herren Jesus, vår yppersteprest, kan vi nå komme like inn til Gud.
Vers for læreren: Hebr 4:14-16; 7:23-28; 10:11-12
o

Jesus er Kristus fordi Han er den store Kongen.
Lærer: Vis illustrasjon 30
Plakat: Pek på ordet ‘Konge’.
PP: Klikk for å tegne boks rundt ordet
‘Konge’.

Jesus sitter ved Guds høyre hånd og har all makt i Himmelen og på jorden. Han er kongenes
Konge.
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Hvorfor skulle vi lyde Herren Jesus i alle ting?
Fordi Han er vår rette hersker.

11. Mange av jødene som hørte Peter tale, vendte om da de forsto at Jesus
var Forløseren.


Mange av dem som hørte Peter sitt budskap omvendte seg.
De forsto at de hadde tatt feil da de forkastet Jesus som Kristus, Messias og korsfestet Ham.



Den Hellige Ånd overbeviste disse menneskene om at Jesus var den Han sa Han var – Guds Sønn
og Kristus, Forløseren som skulle komme.
Før Jesus døde hadde Han lovt at Den Hellige Ånd skulle forklare dem alt Gud ville at de skulle
vite.

Les Joh 16:7-11.
Lærer: Vis illustrasjon 64
Plakat: Pek på linjene på denne
illustrasjonen som forklart under PP.
PP: Klikk og vis ”Den Hellige Ånd
overbeviser.”

o

Den Hellige Ånd kom for å overbevise folk om at de var syndere når de nektet å tro på Jesus
Kristus som sin frelser.
Lærer: Vis illustrasjon 64
Plakat: Pek på linjene på denne
illustrasjonen som forklart under PP.
PP: Klikk og vis linjen som begynner med
”SYND.”

o

Den Hellige Ånd kom for å overbevise verden om at Jesus var den Han sa Han var – Guds
Sønn, den eneste Frelser for syndere.
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Lærer: Vis illustrasjon 64
Plakat: Pek på linjene på denne
illustrasjonen som forklart under PP.
PP: Klikk og vis linjen som begynner med
”RETTFERDIGHET.”

o

Jesus sa at når Den Hellige Ånd kom, skulle Han fortelle verden at dommen over dem som
hadde gjort opprør imot Gud og fulgt Satan er fast besluttet. Den er fast besluttet fordi Jesus
allerede har vunnet seier over Satan.
Lærer: Vis illustrasjon 64
Plakat: Pek på linjene på denne
illustrasjonen som forklart under PP.
PP: Klikk og vis linjen som begynner med
”DOM.”



De som var enig i det Peter hadde sagt spurte ham om hva de skulle gjøre.

Les Apgj 2:37-40.


Mange jøder ble frelst den dagen.
De erkjente at de var syndere og aksepterte at Jesus, som de hadde fornektet og korsfestet,
var Forløseren sendt av Gud. De kom til tro på Jesus som sin Frelser.

12. Konklusjon


Jesus sendte Den Hellige Ånd på Pinsedag.
Når kom den Hellige Ånd for å bo i oss?
Det øyeblikket vi kom til tro på Jesus Kristus som vår Frelser.



Jesus sa at de troende skulle være Hans vitner etter at Den Hellige Ånd kom for å bo i dem.
Peter og de andre troende som var sammen med ham, vitnet uredd om Jesu død, og
oppstandelse, akkurat som Jesus hadde sagt.
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Peter og de andre vitnet uredd i den Hellige Ånds kraft. Hvordan kan det oppmuntre dere
til å fortelle andre evangeliet?
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