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helbrede en lam mann.

Leksjon

3
Oversikt

1. Innledning (Apgj 2:46)
2. Gud helbredet den lamme mannen. (Apgj 3:1-11)
3. Peter talte til folket. (Apgj 3:12-26)
4. Peter og Johannes ble arrestert og forhørt av de jødiske lederne. (Apgj 4:1-7)
5. Peter svarte de jødiske lederne. (Matt 28:18; Apgj 4:8-12; Fil 2:9-11)
6. De jødiske lederne tok en bestemmelse. (Apgj 4:13-22)
7. Menigheten var samlet til bønn. (Apgj 4:23-33)
8. Konklusjon

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

1.


Innledning
Vi vil begynne med å se tilbake på det vi allerede har lært.
Lærer: Repeter den forrige leksjonen ved å stille følgende spørsmål til studentene.
Svaret finner du i skråskrift etter hvert spørsmål.
Hva er det den troendes dåp symboliserer?
At personen døde og ble gravlagt med Kristus, og at han ble reist opp til et nytt liv i Kristus.

3000 personer kom til tro og ble døpt på pinsedag. Hva ble de en del av?
Menigheten

Den Hellige Ånd ledet apostlene til å gjøre noe for at troende i kommende generasjoner
kunne lære å forstå Jesus sitt budskap. Hva var det apostlene gjorde?
De skrev ned det de lærte, og vi kan lese det i det Nye Testamentet.

Forklar hva det vil si at menigheten i Jerusalem ”holdt urokkelig fast ved… samfunnet”
(Apgj 2:42).
De møttes og delte åndelig fellesskap.

I Apgj 2:42 står det at de holdt brødsbrytelse, som også blir kalt Herrens nattverd. Hvem
er det vi minnes når vi deltar på Herrens nattverd?
1

Jesus bruker Peter og Johannes til å helbrede en lam mann.

Leksjon 3

Jesus og Hans død for oss.

I Apgj 2:44-45 leser vi om at menigheten i Jerusalem gav gaver for å hjelpe andre troende.
Når vi gir hjelp til andre troende, hvem er det vi også gir til da?
Til Herren Jesus.

De troende i menigheten i Jerusalem uttrykte takk til Gud. Hva tror du de takket Gud for?
-

Tilgivelse for synd
Evig liv som de har fått ved troen på Jesus Kristus
Hans daglige omsorg

I Apgj2:47 står det: ”… Herren la hver dag dem som lot seg frelse, til menigheten.” På
hvilken måte fikk disse nye troende høre evangeliet?
Apostlene og andre troende fra menigheten i Jerusalem fortalte evangeliet videre.



I dag får vi høre om to apostler, Peter og Johannes.
Begge to ble brukt til å skrive ned bøker i det Nye Testamentet.



I denne leksjonen får vi høre om et under Gud gjorde ved Peter og Johannes.
I den første tiden av menigheten fortsatte Herren å gjøre tegn ved apostlene. Det var til tegn
for jødene om at evangeliet virkelig var fra Gud.
Vers for læreren: Hebr 2:3-4



Gud hadde revet forhenget i tempelet i to, men likevel fortsatte jødene med gudstjenester der.
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, om studentene ikke svarer
med det som er skrevet under i skråskrift, bør du forklare dem det.
Hvorfor rev Gud forhenget i tempelet i to?
For å vise at det ikke lenger var behov for å bære fram offerdyr til Gud. Nå var veien til Gud åpnet
gjennom blodet til Guds Lam, Jesus Kristus.

Selv om mange av jødene og de jødiske lederne hadde sett hva som skjedde med forhenget,
ville de ikke tro at Jesus var Forløseren Gud hadde lovt å sende. De nektet å tro at Gud hadde
reist Jesus opp fra de døde.
Det står ikke noe i Bibelen om dette, men det er sannsynlig at jødene fikk laget et nytt forheng,
for de fortsatte med å gå til templet og ofre dyreoffer. Dyreoffer kan aldri fjerne synd.


Apostlene og de troende gikk også til templet for å be.
De møttes som en gruppe på et bestemt sted i templet for å tilbe Gud.
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 Apgj 2:46.
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Gud helbredet den lamme mannen.
En gang da Peter og Johannes var på vei inn i templet, lå det en lam mann der og ba om hjelp.

Les Apgj 3:1-5.
Den lamme mannen ventet å få penger, men han skulle få en skikkelig overraskelse!
La oss lese hva Peter sa til ham.

Les Apgj 3:6.
Hvem har gitt Peter makt til å be denne mannen reise seg opp og gå?
Det var kraften i ”Jesu Kristi nasaareerens navn.”

Nasaret var hjembyen til Jesus da Han bodde i Galilea.
Lærer: Vis kron kart 3.
Plakat: Pek på ”Galilea” og etterpå på ”Nasaret.”
PP: Klikk og dra boks rundt ”Galilea” og ”Nasaret” med pil som peker på ”Nasaret.”
Peter brukte navnet: ”Jesus Kristus fra Nasaret,” slik at mannen skulle vite hvem det var som
hadde kraft til å helbrede ham. Denne mannen ville helt sikkert forstå hvem Peter snakket om,
for det var godt kjent blant jødene at Jesus fra Nasaret var blitt korsfestet.
La oss lese hva som skjedde videre.

Les Apgj 3:7-8.



Jødene som var i templet ble svært forundret da de så at den lamme mannen kunne gå.
De kjente ham igjen. Han som sprang omkring og hoppet av glede var den samme som i årevis
hadde sittet i tempelporten og tigget.

Les Apgj 3:9-11.
3.


Peter talte til folket.
Peter og Johannes brukte denne muligheten til å fortelle om Jesus til jødene som var i templet.
De gjorde nettopp det Jesus hadde bedt dem gjøre.
Like før Jesus for opp til Himmelen sa han til apostlene at de skulle være...?
Hans vitner.
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Jesus lovte at Den Hellige Ånd skulle komme og bo i dem, og da skulle de gå ut og fortelle andre
om Hans liv, død og oppstandelse. De skulle også fortelle om at Jesus hadde fart opp til
Himmelen og inntatt den stillingen Han hadde hatt hos Gud før Han kom til jord.
I kraft av Den Hellige Ånd vitnet Peter og Johannes til folket som var i templet.


Peter anklaget folket for at de hadde forkastet og korsfestet Jesus, Guds tjener.
Han sa til dem at Abraham, Isak og Jakobs Gud hadde sendt Jesus fra Nasaret til dem som
Forløseren. Men det jødiske folket hadde forkastet Ham.

Les Apgj 3:12-15.


Peter forsikret folket om at han og Johannes ikke hadde helbredet den lamme mannen av sin
egen kraft.

Les Apgj 3:16.
Hvem var det Peter gav æren for at den lamme mannen var blitt helbredet?
Til den levende, herliggjorte Herren Jesus.

Mannen var blitt helbredet fordi Peter og Johannes hadde stolt på Jesus sin omsorg og makt,
Han som Gud hadde reist opp fra de døde.


Peter sa til folket at Gud hadde forutsagt i det Gamle Testamentet at Jesus kom til å bli forkastet
av jødene.

Les Apgj 3:17-18.
Husk på at jødene hadde det Gamle Testamentet der Gud klart og tydelig hadde fortalt
om Forløseren. Hvorfor godtok de ikke Jesus fra Nasaret som Guds Sønn, Forløseren Gud
hadde lovt å sende?
Fordi de ikke forsto profetiene om Ham i det Gamle Testamentet.



Peter ba folket inderlig om å vende om.
Folket måtte vende seg fra sine gamle holdninger som forkastet Kristus. De måtte bli enige
med Gud om at Jesus var den Han sa Han var – Kristus, Guds Sønn og verdens Frelser.



Peter sa at selv om de hadde syndet imot Gud, var Gud villig til å tilgi dem og velsigne dem.
Israelittene hadde forkastet Forløseren, men Gud lovte å tilgi dem som vendte om.
Gud lovte også at en dag, når Jesus kommer tilbake til jord, skal hele nasjonen Israel vende om
og Han skal velsigne dem.
Lærer: Vis kron tidslinje 2
Plakat: Pek på ”Endetiden.”
PP: Klikk og dra boks rundt ”Endetiden.”
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Les Apgj 3:19-21.
Vers for læreren: Rom 11:25-29


Peter sa til folket at Gud ikke kommer til å overse synden til dem som forkaster Kristus.
Peter siterte ord fra Moses og profetene som en advarsel til jødene om at de som nekter å tro
på Kristus, kommer til å bli skilt fra de troende og få en evig straff.

Les Apgj 3:22-24.


Peter forklarte at Gud oppfylte sine løfter til Abraham.
Peter minnet folket om at Jesu død og oppstandelse var oppfyllelsen av Guds løfter til
Abraham.

Les Apgj 3:25-26.


Peter minnet dem om at Guds kjærlighet ikke bare var for jøder.
Hva var det i Guds løfter til Abraham som viste at Guds kjærlighet ikke bare var for jøder?
At alle jordens slekter skulle velsignes gjennom Abrahams ætt.

Tilbudet om tilgivelse for synd gikk først til jødene, etterpå til alle i hele verden.

4.


Peter og Johannes ble arrestert og forhørt av de jødiske lederne.
Peter hadde talt til folket som samlet seg for å se den lamme mannen som var blitt helbredet.

Les Apgj 4:1-3.


Det var for sent for de jødiske lederne å hindre det Den Hellige Ånd hadde gjort gjennom Peter
og Johannes sine vitnesbyrd.
De kastet Peter og Johannes i fengsel, men Den Hellige Ånd hadde allerede brukt vitnesbyrdet
deres. Han overbeviste mange jøder om at de hadde syndet imot Gud da de forkastet Jesus,
den hellige og rettferdige Guds Sønn.



Mange kom til troen på Jesus som sin Forløser fra Guds dom.

Les Apgj 4:4.


Neste dag ble Peter og Johannes forhørt av de religiøse lederne.

Les Apgj 4:5-6.
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Dette var de samme religiøse lederne som hadde betalt Judas for å forråde Jesus. De var også
skyldige i å overtale Pilatus, den romerske guvernøren, til å korsfeste Jesus. Pilatus ville
egentlig gi Jesus fri.


Lederne spurte Peter og Johannes om hvordan de kunne helbrede den lamme mannen.

Les Apgj 4:7.
5.


Peter svarte de jødiske lederne
Peter var fylt av den Hellige Ånd.

Les Apgj 4:8-11
Hva betyr det at Peter var fylt av den Hellige Ånd?
Det betyr at han lot Den Hellige Ånd kontrollere og lede ham.

På grunn av at Peter stolte på den Hellige Ånd ble han gitt visdom og mot til å svare de jødiske
lederne som hadde tatt livet av Jesus.


Peter anklaget de religiøse lederne for å ha forkastet Jesus.
Da de forkastet Jesus og korsfestet Ham handlet de som bygningsmenn som hadde inspisert
en bygningsstein for så å kaste den fordi de mente at den ikke var god nok til huset de bygde.
De jødiske lederne hadde observert Jesus i tre år mens han underviste og gjorde under. Men
de nektet å tro at han var Guds Sønn, forløseren som hadde blitt lovet skulle komme. De
forkastet og korsfestet Ham.



Peter sa at Guds vurdering av Jesus var det helt motsatte av de religiøse lederne.
Hvorfor godkjente Gud Jesus fra Nasaret helt og fullt?
Fordi han var Guds Sønn, den lovede Frelseren.
Fordi Han var fullkomment lydig mot Gud.

Lærer: Vis Illustrasjon 51.
Selv om onde menn korsfestet Jesus så reiste Gud Ham fra de døde og satte Ham ved Guds
høyre hånd i Himmelen.
Bygningssteinen som de jødiske lederne hadde forkastet var blitt den viktigste steinen i Guds
bygning.
Hvilke stilling som viser at Gud helt og fullt godkjenner Ham, gav Gud til Jesus?
Den høyeste stillingen i Himmelen og på Jorden.

Les Matteus 28:18 og så Filipperne 2:9-11


Peter understreket at Jesus alene er syndernes Frelser.
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Les Apgj 4:12


Den samme Hellige Ånd som ledet Peter bor nå i alle Guds barn.
Vårt ansvar er å la Ånden kontrollere oss til alle tider.
Dersom vi avhenger av vår egen visdom og styrke kommer vi til å tenke, si og gjøre ting på vå
egen syndige måte. Men, derom vi overgir oss til den Hellige Ånd vil Ham kontrollere og sette
oss i stand til å gjøre Guds vilje.

6.


De jødiske lederne tok en avgjørelse.
De jødiske lederne måtte bestemme seg for hva de skulle gjøre med Peter og Johannes.
Hvordan tror du disse religiøse lederne reagerte på vitnesbyrdet til Peter og Johannes?
Lærer: La studentene dele sine tanker, undervis så det som følger i leksjonen.
De religiøse lederne hatet Jesus og hadde korsfestet Ham, så de var ikke særlig glade for å høre
hva Peter sa om Jesus.
De var overrasket over å se at Peter og Johannes hadde så stor frimodighet. De visste jo at
lederne hadde myndighet til å få Peter og Johannes avlivet.



De religiøse lederne tok en avgjørelse.

Les Apgj 4:13-18.


Nå var det Peter og Johannes sin tur til å bestemme seg for hva de ville gjøre.
Før Jesus forlot jorda og for opp til Himmelen, gav Han apostlene en befaling om å vitne for
alle folk. Men her formante de jødiske lederne dem til å slutte å tale om at Jesus var Guds Sønn
og Frelseren for syndere.
Hva betydde dette dilemmaet for apostlene?
De måtte bestemme seg for om de ville være lydige imot Jesu befaling eller imot ledernes krav.

Bibelen sier at en skal være lydig imot øvrighetene.
Vers for læreren: Rom 13:1-7
Hva mener du apostlene skulle gjøre?
Være lydige imot det Jesus befalte.

La oss lese svaret til Peter og Johannes.

Les Apgj 4:19-20.


De religiøse lederne truet Peter og Johannes igjen før de lot dem gå.

7

Jesus bruker Peter og Johannes til å helbrede en lam mann.

Leksjon 3

Les Apgj 4:21-22.
7.


Menigheten var samlet til bønn.
Peter og Johannes visste hva de skulle gjøre da de var fri.
De dro til det stedet hvor menigheten var samlet og fortalte dem alt det som hadde skjedd og
hva de religiøse lederne hadde sagt.

Les Apgj 4:23.
Dette var det beste de kunne ha gjort. Hvorfor det?
Fordi da de troende fikk vite hva som hadde skjedd, samlet de seg og ba for situasjonen.

Hva hadde du bedt om hvis du hadde vært der?
Lærer: La studentene dele sine tanker, undervis så det som følger i leksjonen.
La oss lese hva disse troende ba om.

Les Apgj 4:24-30.
Menigheten ba Gud om hjelp til å fortsette med å gjøre Jesu vilje. De sa at truslene fra de
jødiske lederne ikke skulle få dem til å frykte eller tie.


Tre gode ting skjedde som resultat av at apostlene møtte vanskeligheter.
o
o
o

Kjærligheten og samfunnet mellom de troende ble styrket.
Fryktløse fortsatte apostlene å fortelle andre om Herren Jesus, i kraft av Den Hellige Ånd.
Hele gruppen av troende opplevde Guds velsignelse.

Les Apgj 4:31-33.
8.


Konklusjon
Avsnittet vi har studert i dag har mye å lære oss.
Da Gud helbredet den lamme mannen ved Peter og Johannes, brukte de anledningen til å vitne
om Jesus for folket som samlet seg. De vitnet også for de jødiske religiøse lederne som hadde
autoritet til å få dem avlivet.
Vil noen av dere fortelle om en hendelse der dere hadde anledning til å vitne?
Lærer: La studentene fortelle om anledninger de har hatt til å vitne om Jesus.



Etter at Peter og Johannes hadde vitnet for de religiøse lederne, ble de satt fri. Da dro de til
stedet hvor menigheten var samlet for å fortelle de andre troende hva som hadde skjedd.
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Hvorfor er det viktig at vi forteller andre troende om muligheter vi har til å vitne om Jesus?
De kan være med å be om at Gud må bruke sitt Ord til å overbevise og frelse dem som hører vitnesbyrdet.

Hva skulle vi gjøre om vi møtte motstand og problemer på grunn av at vi vitnet for andre?
Vi skulle gjøre som Peter og Johannes – dele problemene med andre troende så de kan be for oss om
Guds hjelp og ledelse.



Fremfor alt skulle vi gjøre som apostlene og alltid være under ledelse av Den Hellige Ånd.
Hvorfor er det så viktig at vi er avhengig av Den Hellige Ånd når vi vitner?
Fordi det er Den Hellige Ånd som gir oss kraft til å være vitner for Jesus. Det er også Den Hellige Ånd som
gir oss kraft til å møte vanskeligheter som kan komme som en følge av at vi vitner om Jesus.

Jesus lever i oss ved Den Hellige Ånd. Han kan lede oss gjennom enhver situasjon. La oss takke
Herren for at Han gav oss Den Hellige Ånd og dermed gjorde det mulig for oss å være Guds
vitner.
Lærer: Avslutt denne timen med tid til bønn. Takk Herren for det som er nevnt i
leksjonen. Ta også tid til å be for situasjonene studentene fortalte om, der de hadde
mulighet til å vitne om Jesus.
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