35. Jesus forkynte nødvendigheten av
”en ny fødsel.”
Oversikt
1.

Innledning

2.

Nikodemus kom til Jesus. (Joh 3:1-2)

3.

Jesus sa til Nikodemus at han måtte bli ”født på ny.” (Joh 3:3)

4.

Jesus forklarte for Nikodemus hva det vil si å bli født på ny. (Joh 3:4-7, 9)

5.

Jesus måtte bli løftet opp. (Joh 3:14-15)

6.

Gud sendte sin Sønn for å gi evig liv til alle som tror. (Joh 3:16)

7.

Jesus kom ikke for å dømme, men for å frelse. (Joh 3:17-19)

8.

Konklusjon

For å få perspektiv
Når dere er ferdige med denne leksjonen kan det være noen som er klare for evangeliet og vil bli
frelst. Da kan du snakke med dem privat, og gjennomgå leksjon 47 som forteller om Jesus død,
begravelse og oppstandelse for syndere. Dersom ingen spør om det, kan du bare fortsette med
leksjonene.

1.


Innledning
Repetisjon.
Hvorfor ville ikke fariseerne og de andre religiøse lederne ta imot Johannes sitt budskap
om å vende om?
De var stolte og egenrettferdige. De trodde at Gud ville ta imot dem fordi de holdt sine egne religiøse
regler.

Hva var forskjellen på måten Jesus forkynte på, og måten de skriftlærde forkynte på?
Jesus talte med autoritet fordi Han kjente Gud, sin Far, og Jesus forsto Ordet i minste detalj. De
skriftlærde kjente ikke Gud og forkynte sine egne tanker.

Hva var det de onde ånder visste om Jesus, som gjorde at de gjorde som Han sa?
De visste at Han var Gud som hadde skapt dem, og at Han kunne sende dem til Ildsjøen.

Jesus kunne helbrede syke og kaste ut demoner. Hva sier det oss om Ham?
At Han er allmektig og omsorgsfull.

På hvilken måte kan spedalskhet minne oss om synd?
Ingen spedalsk kunne helbrede seg selv, og ingen kan frelse seg selv fra synden.



Vi skal nå se på denne leksjonen.
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Gud elsker oss.
Det er ingen annen forklaring på at Han sendte sin Sønn fra Himmelen til jorden for å berge
oss. Hans kjærlighet kommer til oss, og Han drar syndere til seg.

2.

Nikodemus kom til Jesus.
Les Joh 3:1-2.



Nikodemus var en fariseer.
Fariseerne var jødenes religiøse ledere. Derfor trodde de at de sto over de andre.
Fariseerne var egenrettferdige. De så ikke på seg selv som syndere. De visste at Jesus gjorde
mirakler, men fordi mange av dem hatet Jesus, prøvde de å anklage Ham ved å si at Han
gjorde mirakler ved Satans kraft.



Nikodemus trodde at Jesus var sendt av Gud.
Han visste at ingen kunne gjøre slike mirakler uten at Gud var med ham.
Selv om Nikodemus trodde dette, kom han til Jesus om natten.
Hvorfor tror dere han kom når det var mørkt?
Kanskje fordi han ikke ville at noen av jødenes ledere skulle vite at han var sammen med Jesus.

3.

Jesus sa til Nikodemus at han måtte bli ”født på ny.”
Les Joh 3:3.



Jødene, og særlig fariseerne, var svært stolte over at de var Abrahams etterkommere.
Men selv om de var i slekt med Abraham, var de ikke Guds barn. De var også Adams
etterkommere, og derfor født som syndere.



Gud skapte Adam og Eva i sitt bilde.
De var skapt for å leve i fellesskap med Gud, i fullstendig harmoni med Ham.
Husker du hva det vil si å være skapt i Guds bilde?
Å ha et sinn som kunne tenke og resonnere - så en kunne kjenne og forstå Gud.
Å ha følelser - så en kunne gjengjelde Guds kjærlighet.
Å ha vilje - så en kunne velge å lyde Gud.



Da Adam og Eva valgte å synde, døde de fra Gud.
Hva betyr det å dø fra Gud?
De ble skilt fra Ham, så de ble som ukjente.

Enheten mellom Gud og menneske var ødelagt. Vennskapen de hadde, var brutt.


Guds bilde i Adam og Eva var knust.
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Guds karakter, som ble reflektert i Adam og Evas rene sinn, følelser og vilje, hadde blitt
forvrengt og knust.


Etter at Adam og Eva syndet, ble deres tanker om Gud forandret.
Enheten og fellesskapet de hadde hatt med Gud, var borte. De kunne ikke lenger forstå Guds
tanker og veier.
De fulgte sine egne tanker, og det var å leve seg selv til behag.



Deres følelser overfor Gud var blitt forandret.
Gleden de hadde opplevde, var forandret til frykt. De kunne ikke glede seg over Guds nærhet
lenger. Kjærligheten de hadde hatt til Gud, var blitt forvrengt og vendt imot dem selv.



Deres vilje var påvirket så de ikke lenger kunne velge det Gud ville.
Før de syndet, hadde de vært lydige imot Gud, men etter at de hadde syndet, ville de ikke
lenger være under Guds kontroll. De kunne ikke leve til Hans behag.
Satan fikk tilgang til deres sinn og kunne påvirke deres tanker, følelser og vilje.
Guds bilde er ødelagt i alle mennesker.
Alle mennesker i denne verden er født i Adams bilde, og gudsbildet i Adam var ødelagt av
synden.
Vers for læreren: 1. Mos 1:27; 5:1-3
Vi er alle født uten evne til å kjenne, forstå, elske og lyde Gud. Ingen som er født inn i denne
verden, kan leve til Guds behag.
Alle, uansett nasjonalitet, hudfarge eller språk, er født under Satans autoritet og inn i hans
rike.



Jesus forkynte at menneskene må bli ”født på ny.”
Jesus fortalte Nikodemus at den eneste veien en person kan komme unna Satans
herredømme på, og komme inn i Guds rike, er ved å bli født på ny. Dette betyr at vi må bli
forandret. Vi må bli skapt i Guds bilde på nytt.



Vi ble ikke født under Satans autoritet på grunn av noe vi personlig har gjort.
Vi er Adams etterkommere og deler konsekvensene av Adams synd.



Vi kan ikke komme unna Satans autoritet ved egen hjelp.
Hvorfor kan vi ikke forandre oss så vi kan leve til Guds behag?
Fordi vi er syndere som ikke kan forandre seg selv.



Bare Gud kan gjøre at en person blir født på ny.
Hvorfor er det mulig for Gud å gjøre at en person blir født på ny?
Gud er allmektig, ingenting er umulig for Ham.

Ved sin kraft kan Han få alle som tror til å bli født på ny inn i Guds familie.
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4.

Jesus forklarte for Nikodemus hva det vil si å bli født på ny.
Les Joh 3:4-5.



Nikodemus forsto ikke hva Jesus mente.
Han ble overrasket da Jesus sa at en person måtte bli født på ny for å komme inn i Guds rike.
Nikodemus tenkte at Jesus mente at han måtte bli født en gang til som baby.



Jesus forklarte at menneskene må bli født at vann og Ånd.
Vannet som Jesus snakket om var ikke dåpsvann. Dåp kan ikke gjøre noen til Guds barn, eller
vaske vekk synd. Vannet Jesus refererte til, var Guds Ord. På samme måte som vann kan
vaske bort skitt, så kan Guds Ord vaske bort misforståelsene vi har om Gud, oss selv og synd.
Gud bruker sitt Ord til å forandre holdningene til dem som hører sannheten og tror på den.
Den eneste måten en person kan komme inn i Guds rike på, er å høre, forstå og tro på det
Han sier i Bibelen.
Vers for læreren: Salme 119:9; Joh 15:3; Ef 5:26; Titus 3:5; 1. Pet 1:23-25



Gud Den Hellige Ånd underviser dem som har et åpent sinn og vil lytte til Guds Ord.
Han viser sannheten gjennom Bibelen, men Han vil ikke presse mennesker til å godta
sannheten. Vi må lytte til hva Gud sier, og erkjenne at vi har behov for å forstå hva Han sier
til oss. Dersom vi gjør det, vil Den Hellige Ånd undervise oss.
Husker du hva Guds Ånd prøvde å fortelle folk på Noahs tid?
I 120 år prøvde Han å overbevise dem om at de var syndere som måtte vende om.

Han gjør det samme i dag. Hver gang vi hører Guds Ord, og hver gang vi tenker på det som
står skrevet i Bibelen, taler Den Hellige Ånd til oss om at vi må tro på det Gud har sagt. Når vi
tror, gjør Ånden et mirakel i oss: Vi blir født på ny.


Det er ikke nok at vi bare lytter til Ordet.
Om vi skal gå inn i Guds rike, må vi bli født på ny. Denne forandringen gjør Guds Ånd i oss når
vi tror det Gud har sagt i Bibelen.
De som tror blir født på ny. Da kan vi igjen kjenne, elske og lyde Gud.



Menneskene er enten under Satans eller Guds herredømme.

Les Joh 3:6-7.
Gud sier at det er bare to kategorier mennesker i verden – de som er født en gang, og de som
er født på ny.
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Lærer: Vis Illustrasjon 35.

De som er født bare en gang, er fortsatt under Satans kontroll. Mens de som er født på ny, er
kommet inn i Guds familie.


Det Jesus forkynte var noe Nikodemus aldri hadde hørt før.
Jesus sa at han ikke skulle bli overrasket over å få høre at han måtte bli født på ny. Men
Nikodemus kunne ikke forstå hvordan dette skulle skje.

Les Joh 3:9.
5.


Jesus måtte bli løftet opp.
Jesus minnet Nikodemus om kopperslangen i ørkenen.

Les Joh 3:14-15.
Nikodemus visste om denne hendelsen. Som en av Israels lærere, var han kjent med
Skriftene i det Gamle Testamentet. Ikke bare det, han visste også om hva som skjedde i
ødemarken, for israelittene der var jo hans forfedre.
Vi har allerede studert denne hendelsen i GT.
Vers for læreren: 4. Mos 21:4-9
La oss repetere den:
Hvorfor straffet Gud israelittene ved å sende giftige slanger inn i leiren?
Fordi de hadde syndet imot Ham.

Hvorfor var israelittene hjelpeløse i denne situasjonen?
De kunne ikke komme seg unna slangene Gud hadde sendt. Alle som ble bitt, døde.

Hva måtte de gjøre for å bli friske igjen?
Moses hadde løftet en kopperslange opp på ei stang. Gud helbredet alle dem som trodde på Ham og så
på kopperslangen.
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Lærer: Vis Illustrasjon 26.



Vår situasjon er lik den israelittene i ødemarken, var i.
Israelittene kunne ikke redde seg selv fra døden når de ble bitt av de giftige slangene. Vi kan
heller ikke redde oss selv fra straffen for synd.
Gud var den eneste som kunne redde israelittene, og Han er den eneste som kan redde oss.



Alle trenger å bli utfridd fra Satan, synd og død, og bli født inn i Guds familie.
Jesus sa at det er bare en måte det kan skje på.

Les Joh 3:14-15 om igjen.
Hva er den eneste måten vi kan bli forløst fra vår synd på?
Ved at Menneskesønnen blir løftet opp på korset, akkurat som slangen ble løftet opp i ødemarken.

Hvem er Menneskesønnen?
Jesus, Forløseren.

Alle som tror på Jesus, Forløseren, vil bli født på ny. De vil bli født inn i Guds familie og inn i
Hans rike, og få evig liv.

6.

Gud sendte sin Sønn for å gi evig liv til alle som tror.
Les Joh 3:16.
Hvem er det Gud elsker?
Alle i hele verden – ”For så har Gud elsket verden…”

Hva gjorde Gud på grunn av sin store kjærlighet til menneskene?
Han sendte Forløseren inn i verden – ”For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne…”

Hvem var Forløseren Gud gav?
”Hans Sønn, den enbårne” – Jesus.

Hvordan kan syndere bli frelst?
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Ved å tro på ham som ble gitt. Synderen må innse at han er fordømt av Gud, og være enig i at bare
Kristus kan frelse ham.

Kan de som tror på Forløseren gå evig fortapt?
Nei. Jesus sa at alle som tror på Ham ”skal ikke fortapes.”

Hva får alle som tror på Jesus som Forløseren?
De vil ”ha evig liv.”

7.


Jesus kom ikke for å dømme, men for å frelse.
Gud sendte Forløseren for å frelse syndere.

Les Joh 3:17-18.
Gud hadde full rett til å dømme og fordømme oss. Men Han gjorde ikke det! I stedet sendte
Han Jesus for å redde oss fra synden, Satan og døden. Dette gjorde Han på grunn av sin store
kjærlighet og nåde. Han lovte å gi evig liv til alle som tror på Herren Jesus som sin Frelser.
Men mange vil ikke tro.


Folk som forkaster Gud, elsker sine syndige veier.

Les Joh 3:19.
Grunnen til at folk ikke vil være enig med Guds Ord og tro på Ham, er at de elsker synden. De
vil ikke innrømme at de har feil, og de vil ikke at Gud skal forandre dem. De prøver å holde
seg unna Guds sannhet, slik at de ikke får Guds lys over sine liv.

8.


Konklusjon
Vi behøver ikke å vente til vi dør for å få vite om vi blir forkastet eller mottatt av Gud.
Gud tar imot oss i det øyeblikket vi vender oss til Ham og innrømmer at vi er syndere, og tror
at Han sendte Forløseren for å frelse oss. De som ikke vil tro, er allerede dømt av Gud.
Lærer: Vis på Tidslinjen hvor langt dere er kommet.
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