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7. Menigheten i Jerusalem møttes jevnlig til bønn. (Salme 55:17-18; Mark 1:35; 14:32-36; Luk 6:1213; Apgj 2:42; Ef 6:18)
8. Menigheten i Jerusalem hadde omsorg for hverandre. (Apgj 2:44-45)
9. Menigheten i Jerusalem var samlet og lovpriste Gud. (Apgj 2:46-47; 1 Tess 5:16-18)
10. Menigheten i Jerusalem vokste ved at de troende fortsatte å fortelle andre om Herren Jesus.
(Apgj 2:47)
11. Konklusjon

Bruk spørsmålene
Hver leksjon begynner med å repetere den foregående leksjonen. Repetisjonsspørsmålene vil hjelpe
studentene til å huske sannhetene bedre. I tillegg er det også spørsmål i leksjonene for å få i gang
samtaler. For å bruke disse spørsmålene etter hensikten, kan du gjøre følgende:


La studentene svare med egne ord, gi dem tid til å tenke og diskutere viktige punkt.



Dersom studentene ikke kan gi et godt svar, kan du hjelpe dem med tilleggsspørsmål eller gi dem
svaret som en del av undervisningen.



Det kan hende at studentene kommer med et godt svar som er forskjellig fra det som er gitt i
leksjonen. Det er bra, for det viser at de tenker gjennom sannhetene. Gi dem positiv
tilbakemelding for det og gi andre mulighet til å komme med andre forslag. Undervis svaret som
er gitt i leksjonen.



Dersom de kommer med svar som skaper diskusjoner, er det best å ikke ta dette opp. Poengter
at forskjellige meninger er mellom dem og Gud, ikke mellom studenten og deg. Be dem fortsette
å lytte til hva Bibelen lærer om det saken gjelder.
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Ikke grill studentene med spørsmål. Spørsmålene er ikke ment som en spørrekonkurranse for å
teste hukommelsen deres. De er ment som et redskap for å få dem med i samtalen og for å
understreke sannhetene.

Tips til læreren
Undervis alt i leksjonen unntatt det i de fargede rutene.

1.


Innledning
Vi skal begynne med å repetere det vi har lært.
Lærer: Repeter den forrige leksjonen ved å stille følgende spørsmål til studentene.
Svaret finner du i skråskrift etter hvert spørsmål.
Hva var det Den Hellige Ånd ville virke i apostlene og alle troende i følge Apgj 1:8?
Evnen til å dele evangeliet med andre.

Hvorfor må vi ikke be og vente på Den Hellige Ånd slik apostlene gjorde?
Fordi Han kom for å bo i oss alle det øyeblikket vi trodde på Herren Jesus Kristus.

Hva var det Den Hellige Ånd skapte i verden da Han kom på pinsedag for å bo i alle
troende?
Menigheten – Guds bolig på jord.

I Apgj 2:4 leser vi: ”de ble alle fylt med Den Hellige Ånd.” Hva vil dette si?
Den Hellige Ånd fikk ha kontroll over livet til de troende.

Hvorfor gjorde Den Hellige Ånd slik at apostlene og de andre troende snakket andre språk
enn sitt eget – språk de aldri hadde lært?
Fordi alle jødene fra forskjellige land som besøkte Jerusalem skulle få høre budskapet om hva Gud hadde
gjort ved Jesus Kristus.

Hvorfor er det så viktig at vi lar Den Hellige Ånd ha kontroll i livet vårt?
Fordi da vil vi bli i stand til å være lydige imot Guds Ord, tilbe Ham og bli effektive vitner for Herren.



Nå skal vi se på denne leksjonen.
I forrige leksjon så vi at mange jøder ble frelst ved Peters forkynnelse. De var nå nye troende
og en del av menigheten. Etterpå underviste Peter dem om Guds vilje.



I denne leksjonen vil vi se på de første troende i Jerusalem som eksempler for oss.
Det var ikke slik at de bare lærte hva de skulle gjøre som troende, de var også lydige imot det
de lærte. Deres lydighet mot Herren skulle også gi oss motivasjon til å være lydige.



Vi vil også se på noen andre retningslinjer for troende, for alle områder i livet.
I årene etter at menigheten ble grunnlagt i Jerusalem, ble apostlene og andre utvalgte menn
ledet av Den Hellige Ånd til å skrive de nytestamentlige skriftene. Her finner vi det som er
nødvendig som veiledning for troende.
2

De troende i Jerusalem ble døpt. De tilbad og tjente Herren under ledelse av apostlene.

2.


Leksjon 2

Apostlene underviste de troende om dåp.
Før Jesus forlot denne verden og for opp til Himmelen, ba Han apostlene forkynne evangeliet og
døpe dem som kom til tro.
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 Matt 28:19.


På pinsedag ba Peter de nye troende om å bli døpt.

Les Apgj 2:38, 41.


Gud vil at de troende skal bli døpt.
Dåp er et offentlig vitnesbyrd om at en er lydig imot Jesu påbud til apostlene.
Dåp er også et vitnesbyrd for andre. Den viser at vi ikke stoler på oss selv til frelse, men at vi
stoler på Jesu død, begravelse og oppstandelse.



Det Nye Testamentet bruker ordet ”dåp” på flere måter.
Eksempel: Dåpen Jesus talte til apostlene om var forskjellig fra døperen Johannes’ dåp.
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. Uansett, dersom studentene ikke
svarer med det som er skrevet under i skråskrift, bør du forklare dem det.
Når en person ble døpt av døperen Johannes, hva viste det?
At den personen hadde omvendt seg fra syndene sine og ventet på Forløseren.

Døperen Johannes dåp var for å forberede folk på å vende om og tro på Jesus. Mens den dåpen
Jesus talte om til apostlene, var for å vise at en person trodde at Jesus var Forløseren, og at
Hans død, begravelse og oppstandelse var fullkommen betaling for all synd.


Dåp er et ”bilde” på den troendes død, begravelse og oppstandelse.
Når en troende blir døpt, demonstrerer det at han/hun døde med Kristus og ble gravlagt og
reist opp til et nytt liv.

Les Rom 6:3-4, og etterpå Kol 2:12.


Gud sier at alle troende døde med Kristus.
Da Jesus hang på korset, var Han vår stedfortreder. Han tok straffen vi skulle ha hatt. Det var
som om vi hang på korset og ble straffet av Gud.
Jesus døde vår død. Slik Gud ser det, har alle som tror på Jesus dødd sammen med Ham.
Lærer: Bruk følgende illustrasjon for å forklare sannheten om at vi døde med Kristus.
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En bonde ønsker å kvitte seg med et tre på eiendommen sin. Må han da begynne med å
fjerne hver enkelt grein?
Nei
Han trenger bare å hogge av stammen. Alle greinene vil falle og dø når treet faller.
Hvordan kan denne illustrasjonen vise hva som skjedde da Kristus døde som vår
stedfortreder?
Kristus er som stammen og vi er greinene. Da Kristus døde, døde vi med Ham.



Gud sier at da Kristus ble gravlagt, ble vi gravlagt med Ham.
Vannet som den troende blir døpt i er et bilde på Jesu grav. Når den troende blir senket ned i
vannet, viser det at han/hun aksepterer at Jesus døde og ble gravlagt for ham/henne.



Gud sier at da Jesus ble reist opp fra graven, ble vi oppreist med Ham.
Når en troende kommer opp av vannet, er det en demonstrasjon av at han/hun er reist opp
med Kristus til et nytt liv. Det gamle livet er lagt i graven. Nå gjelder det nye livet i Kristus,
oppstandelseslivet.
Gud har gitt oss Jesu liv. Vi døde med Ham, ble gravlagt og oppreist med Ham, og nå har vi
Hans liv – evig liv.



Dåpen gjør ingen rettferdig for Gud.
Hvorfor er det ikke nødvendig å bli døpt for å bli frelst fra straffen for våre synder?
Det er ingenting vi kan gjøre for å betale Gud for våre synder.

Vår frelse er fullkommen i Kristus.

Les 1 Joh 5:11-13.


Dåpen gjør ingen til Guds barn.
Når blir en person et Guds barn?
Det øyeblikket han/hun tror.

Om en person aldri blir døpt, så kommer han/hun til Himmelen fordi denne tror på Jesus og er
Guds barn.


Dåpen kan ikke fjerne en eneste synd.
Hva er det som kan fjerne synden fra Guds øyne?
Jesu blod.



Dåpen kan ikke betale for våre synder.
Hva er det som kan betale Gud for våre synder?
Jesu død for oss er fullstendig betaling for våre synder.
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På pinsedag ble mange lagt til menigheten.
På pinsedag ble tre tusen mennesker frelst og døpt.

Lærer: Vis kronologisk tidslinje 2
Plakat: Pek på ”Pinsedag” og på ”Menigheten.”
PP: Klikk og dra boks rundt ”Pinsedag”
Klikk igjen og dra boks rundt ”Menigheten.”

Les Apgj 2:41 om igjen.
De nye troende ble lagt til menigheten i Jerusalem.

4.

Menigheten i Jerusalem levde i lydighet til Guds Ord.
Les Apgj 2:42.



De troende ”holdt urokkelig fast ved apostlenes lære.”
Hva tror du ”apostlenes lære” refererer til?
Lærer: Gi studentene tid til å tenke og komme med svar, undervis så det som følger i
teksten.

Apostlenes lære var undervisning eller instrukser som apostlene gav de troende.


Apostlenes lære inneholdt alt det Jesus hadde lært dem pluss nye sannheter som den Hellige
Ånd åpenbarte for dem etter at Jesus hadde fart opp til Himmelen.

Les Joh 16:12-14.
Det som Jesus lærte og det som den Hellige Ånd åpenbarte til apostlene er nedskrevet i det Nye
Testamentet.
Vers for læreren: Joh 14:26; 1 Kor 2:12
Lærer: Vis illustrasjon 42
Plakat Pek på det Nye Testamentes bøker.
PP: Klikk og dra boks rundt det Nye Testamentes bøker


La oss tenke på hvordan Den Hellige Ånd sikret at menigheten skulle ha Guds skrevne Ord
komplett:
o
o

Den Hellige Ånd minnet apostlene på alt det Jesus hadde lært dem mens Han var her på jord.
Han åpenbarte også nye ting som Jesus ville at de skulle vite.
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Han veiledet apostlene når de underviste menigheten alt det de hadde lært.
Han veiledet forfatterne som skrev ned skriftene i det Nye Testamentet til å skrive nøyaktig
det Jesus hadde lært. Det samme gjaldt det som det Den Hellige Ånd hadde åpenbart etter at
Han kom på pinsedag.
Vers for læreren: Ef 2:20; 3:5; Hebr 1:1-2



Guds befalinger til menigheten blir aldri forandret.
I dag underviser Den Hellige Ånd akkurat det samme som Han underviste gjennom apostlene
i menighetens første tid. Alt vi trenger å vite for å leve for Gud er skrevet ned i Bibelen. Da
Bibelen var fullført, kom ingen flere åpenbaringer fra Gud. Hele sannheten Gud vil vi skal vite
om Ham er nedskrevet i Bibelen.

Les 2 Tim 3:16.


De troende i Jerusalem ”holdt urokkelig fast ved apostlenes lære.”
Hva tror du det vil si at de ”holdt urokkelig fast”?
Lærer: Gi studenten tid til å tenke og komme med svar, undervis så det som følger i
teksten.
At de ”holdt urokkelig fast” betyr at de ikke bare hørte på undervisningen, men at de også
anvendte sannhetene i sine liv. På den måten ble de forandret ved kraften i Guds Ord.



Gud vil ikke at vi bare skal lytte til Hans Ord, men at vi også skal gjøre etter det.

Les Jak 1:22-25.


Troende har ansvar for å lese, forstå, tro og leve etter Guds Ord, og så gi det videre til andre.
Menighetens oppgave og ansvar er å undervise sannheten ved Den Hellige Ånds hjelp, helt til
Jesus kommer igjen for å hente sin menighet til Himmelen.
Gjennom dette kurset kan Herren kanskje sette deg i stand til å undervise Guds Ord til andre.

5.


Menigheten i Jerusalem holdt sammen i fellesskap.
De nyfrelste delte et åndelig fellesskap.

Les Apgj 2:42 om igjen.
Alle troende hørte Jesus til og hadde Den Hellige Ånd boende i seg. Derfor delte de et åndelig
fellesskap.


Vi er kalt ut av verden for å ha åndelig fellesskap med de andre troende.
Troende skulle finne sitt dypeste vennskap med andre troende.
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Les 2 Kor 6:14-18.
Vers for læreren: Jak 4:4


Dette betyr ikke at vi skal isolere oss fra verden.
Vi skal være venner med ikke troende mennesker og hjelpe alle som trenger det. Men enda
viktigere er det at vi ser etter muligheter til å dele evangeliet med dem.

6.


Menigheten i Jerusalem holdt Herrens nattverd.
Menigheten i Jerusalem fortsatte med å minnes Herrens død.

Les Apgj 2:42 om igjen.
Dette uttrykket ”brødsbrytelsen” refererer mest sannsynlig til Herrens nattverd som Jesus
holdt sammen med apostlene sine den kvelden Han ble forrådt.
Lærer: Brødsbrytelsen i Apgj 2:42 refererer helst til Herrens nattverd, for det er lite trolig
at Lukas hadde skrevet om å holde måltid i en liste om åndelige gjøremål i menigheten.
I menighetens første tid var det vanlig å holde Herrens nattverd i slutten av
menighetssamlingene (1 Kor 11:20-22).
I Apgj 2:46 nevner Lukas igjen ”brødsbrytelsen,” men fra sammenhengen er det klart at
her er det snakk om et vanlig måltid.

Les Matt 26:26-28.


I lydighet til Herrens befaling lærte apostlene menighetene at de skulle holde Herrens nattverd.
Dette kommer klart frem i Apostlenes gjerninger og andre bøker i det Nye Testamentet.

Les 1 Kor 11:23-26.


Herren vil at vi skal holde Herrens nattverd.
Jesus sa til sine apostler: ”Gjør dette til minne om meg.” Og like før Han for opp til Himmelen,
ba Han apostlene lære alle troende alt det Han hadde lært dem den tiden Han var sammen
med dem.
Derfor skal vi også minnes Jesus og Hans død for oss på denne måten, til Han kommer.

7.


Menigheten i Jerusalem møttes jevnlig til bønn.
De troende i menigheten i Jerusalem møttes jevnlig til bønn.

Les Apgj 2:42 om igjen.


Bønn til Gud var en viktig del av livet til de troende i det Gamle Testamentet.
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Les Salme 55:17-18.


Bønn var også en viktig del av livet til Jesus da Han var her på jord.
Jesus visste at Han var avhengig av Guds veiledning og hjelp i alle ting og at Han hadde behov
for å ha tid alene med sin Far.

Les Mark 1:35.
Jesus var i bønn til sin Far før Han valgte ut sine disipler.

Les Luk 6:12-13.
Før Jesus ble korsfestet var Han i bønn til sin Far i Getsemanehagen.

Les Mark 14:32-36.


Bønn var en viktig del av det de gjorde i den første menighet.
Når vi fortsetter å lese Apostelgjerningene, vil vi se hvor viktig bønn var for apostlene og den
første menighet.



Bønn skulle også være viktig for oss.
Vi skulle be alene, med våre familier og med andre troende.

Les Ef 6:18.
8.


Menigheten i Jerusalem hadde omsorg for hverandre.
De troende i Jerusalem gav gaver til hjelp for andre troende i nød.

Les Apgj 2:44-45.


Ved å gi til hverandre gav de til Herren.
Menigheten i Jerusalem viste kjærlighet til sine søsken i troen ved å hjelpe dem og gi til
hverandre. Dette vil Herren at vi også skal gjøre.



Det kan være mange måter å gi på.

Om vi ikke har penger å gi til Herren, kan det være mange andre måter å gi på.
Vet du om måter en kan gi på uten å gi penger?
Lage mat til syke eller sørgende.
Hjelpe eller gå ærend for gamle.
Ta tid til å lytte til folk som har det vanskelig.



Vi må ikke forlange at andre skal sørge for oss.
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Selv om vi skal hjelpe våre medtroende som trenger det, må vi ikke forlange at andre skal sørge
for oss om vi har det vanskelig. Vi må heller ikke misunne det andre har. Nei, vi må stole på at
Herren vil sørge for oss og ikke ha forventning til andre mennesker.
Guds Ord sier at hver enkelt må gjøre alt han kan for å sørge for seg og sin familie.
Vers for læreren: 2 Tess 3:12; 1 Tim 5:8, 17-18

9.


Menigheten i Jerusalem var sammen og lovpriste Gud.
De troende i menigheten i Jerusalem møttes for å uttrykke sin takk og lovprisning til Gud.

Les Apgj 2:46-47.
Hva tror du de takket Gud for?
-



For tilgivelse for synden
For det evige livet de hadde fått gjennom Jesus Kristus
For daglig omsorg

Da vi kom til tro på Jesus, var våre hjerter fylt av takk til Gud.
Etter hvert som tiden gikk ble vi kanskje mindre takknemlige for Hans godhet. Når vi blir
opptatt med andre ting, er det lett å bli sløve og ikke takke Gud på samme måte som vi gjorde
da vi var nyomvendte.



Vi må ikke følge eksemplet til israelittene.
Husk hva israelsfolket gjorde etter at Gud hadde åpnet det Røde Hav for dem og ført dem
gjennom.
Hva gjorde de etter dette store miraklet?
De priste Gud fordi de var så takknemlige for at Han hadde reddet dem fra Farao og hans hær.

Men hva gjorde de kort tid etter da de manglet vann?
De klaget og gjorde opprør imot Gud.

Ofte glemte israelittene de mange under Herren hadde gjort for dem.
La oss ikke følge deres eksempel.
Vers for læreren: Salme 106:9-14


Vi skulle alltid takke og lovprise Herren.
Vi skulle takke og tilbe Herren i bønn og sang når vi kommer sammen med andre troende.
Kan dere nevne andre tider vi skulle lovprise Herren?
-

Når vi ber og leser i Bibelen
Når vi arbeider i hjemmet
Når vi er på jobb
Når vi slapper av

En slik holdning skulle prege oss hele tiden, også når vi går gjennom tunge tider.
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Les 1 Tess 5:16-18.
10. Menigheten i Jerusalem vokste ved at de troende fortsatte å fortelle
andre om Herren Jesus.


Antall troende i menigheten i Jerusalem fortsatte å vokse.

Les Apgj 2:47 om igjen.
Hver dag var det nye som kom til tro på at Jesus var Forløseren som Gud hadde lovt å sende.
De trodde at Han hadde dødd for deres synder, og at Han ble gravlagt og sto opp igjen på den
tredje dag.
Hvordan tror du disse menneskene i Jerusalem hørte om og forsto hva Jesus hadde gjort
for dem?
Det var gjennom menigheten. Apostlene og andre troende fortalte andre den gode nyheten om at
syndere kunne bli frelst gjennom Jesus Kristus.



Gud vil at alle skal høre evangeliet og komme til tro på Jesus.
Alle troende har ansvar for at andre får høre om Jesus. Vi bør alltid være våkne for muligheter
til å vitne for ufrelste.



Vi må oppmuntre andre til å komme sammen for å studere Guds Ord.
Den beste måten å undervise ufrelste på, er å begynne med begynnelsen av Guds historie og
fortsette utover til Jesu himmelfart. Hele tiden må vi be om at det går opp for dem hvordan
Gud er og at de må forstå at de er syndere som trenger en Frelser. Om de kommer til tro, er
de også blitt Guds barn og en del av menigheten.

11. Konklusjon


Vi har ikke opplevd å se Jesus slik apostlene og mange andre gjorde.
Hvem og hva var det Gud gav oss som skulle hjelpe oss til å kjenne Ham?
-



Det som er nedskrevet i Bibelen.
Den Hellige Ånd som kan gi oss åndelig forstand.

På samme måte som den første menighet lovpriste Herren Jesus, skulle vi også takke Ham for
hva Han har gjort for oss.
Hvordan kan vi vise vår takk og lovprisning?
-

Ved å møtes med andre troende for å studere Guds Ord og ha fellesskap.
Ved å holde Herrens nattverd.
Ved å be for andre, hjelpe dem og fortelle dem evangeliet.
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