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1.


Innledning
Repetisjon.
Hvorfor godkjente ikke fariseerne Jesus sine disipler?
Fordi di ikke fulgte deres selvlagede regler, som de mente var nødvendige for å leve til behag for Gud.

Fariseerne lagde mange restriksjoner på hvilken mat man kunne spise for å bli akseptert
av Gud. Hvorfor er dette feil?
Det er synden i våre hjerter som gjør oss uakseptabelt for Gud, ikke hva vi spiser.

Hvorfor tok Gud imot tolleren?
Fordi han erkjente sin synd, og ba Gud om nåde og tilgivelse.

Hvorfor forkastet Gud fariseeren?
Fordi han var stolt, og tenkte at han var god nok for Gud på grunn av sitt gode liv.

Hvorfor kan ikke gode gjerninger gjøre oss akseptable for Gud?
Fordi vi er syndere, og våre beste forsøk når ikke opp til Guds standard.

Hva er den eneste måten vi kan komme til Gud på?
Ved at Han gir oss miskunn og nåde.



Vi skal nå fortsette med denne leksjonen.
Gud konfronterer oss med sin Sønn.
Dersom vi spurte folk hvem de mener Jesus Kristus er, ville vi få mange forskjellige svar. Noen
ville nekte på at Han har levd, eller si at Han var en religiøs fanatiker. Andre ville si at Han var
en god mann som kjempet for de fattiges sak, eller de ville kanskje si at Han var en profet,
sendt fra Gud.
Skriftstedene i denne leksjonen begynner med at Jesus spør sine disipler om hvem folk sier at
Han er. Følg med, fordi vi, og alle som har levd, må ta standpunkt til om vi vil være blant
minoriteten som tror at Jesus er Guds Sønn.
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2.

Jesus spurte disiplene sine om hvem folk trodde Han var.
Les Mark 8:27-28.



Disiplene fortalte Jesus at folk hadde forskjellige meninger om Ham.
Noen trodde at Han var døperen Johannes. Husk at kong Herodes hadde satt Johannes i
fengsel og senere drept ham. Så disse menneskene trodde at Jesus var Johannes som hadde
kommet tilbake til livet.
Andre trodde at Jesus var Elias. Elias var en av profetene i GT som ikke døde fysisk, for Gud
tok ham direkte inn i Himmelen. De trodde at Jesus var Elias som var kommet tilbake til
jorden.
Vers for læreren: Mark 6:14-29; 2. Kong 2:11; Malakias 4:5-6
Noen trodde at Jesus var en profet.



Jesus hadde sagt klart og tydelig at Han var Guds Sønn.
På hvilken måte hadde Jesus sagt hvem Han var?
Ved å fortelle at Han var Guds Sønn.
Ved å demonstrere at Han var Gud, ved å gjøre mirakler.
Ved å tilgi synd, for bare Gud kan tilgi synd.

Likevel var det de fleste som ikke trodde på det Jesus sa om seg selv.


Nå er det vi som må tenke over hvem Jesus virkelig var.
Dette er det aller viktigste spørsmålet i livet. Det vi svarer vil ha betydning for livet her og for
evigheten.



Jesus gav oss ikke noe valg om at vi kunne tro på noe av det Han sa om seg selv.
Dersom Jesus sa bare litt som ikke var sant, kunne Han ikke ha vært Guds Sønn.
Hvorfor det?
Fordi Gud er hellig og perfekt på alle områder. Han kan ikke lyge.

Dersom Han sa sannheten, var Han Guds Sønn, og vi må tro på det Han sa, og stole fullt og
helt på Ham.
Vers for læreren: Joh 1:1; 8:58; 10:30; 14:7, 9-11


Etter at Jesus hadde hørt hva folk mente, spurte Han disiplene hvem de trodde at Han var.

Les Mark 8:29.
Jesus visste at Hans disipler aldri ville bli akseptert av Gud Far, om de ikke trodde at Han,
Jesus, var Guds Sønn, Forløseren, som Gud hadde lovt å sende til verden.


Peter trodde at Jesus var Kristus, Messias.
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Han bekjente at Jesus var sendt av Gud Far for å tjene menneskene som Guds profet,
yppersteprest og konge.
Hva skulle Jesus gjøre som Guds siste profet?
Tale sannheten, Guds budskap til verden.

Hva skulle Jesus gjøre som Guds siste prest?
Bære fram det siste offer, som skulle ta bort denne verdens synd.

Hva skulle Jesus gjøre som den siste kongen Gud sendte?
Regjere som konge over verden til evig tid.

Lærer: Vis Illustrasjon 30.



Jesus ville at folket skulle høre på Ham og tro på det Han sa om seg selv.

Les Mark 8:30.
Jesus ville ikke at folk skulle følge Ham fordi disiplene sa at Han var Kristus. Han ville at de
skulle høre på det Han lærte dem, og ta imot sannheten i sine hjerter.


Det er slik i dag også.
Gud vil ikke at vi skal tro på Jesus fordi læreren eller pastoren eller noen andre forteller oss
hva de tror om Jesus. Vi må ikke være avhengig av andre mennesker.
Vi må ta våre egne valg.
Vi må tro på Gud og Hans Ord.

3.

Jesus fortalte om sin død og oppstandelse.
Les Mark 8:31.



Jesus visste at Han skulle lide og dø.
Jesus visste at Satan ville bruke de jødiske lederne til å drepe Ham, fordi de ikke trodde at
Han var Guds Sønn, Forløseren.



Jesus visste også at Han skulle stå opp fra de døde.
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Vi kjenner ikke framtiden vår, men Jesus visse alt som skulle skje med Ham.
Hvordan kunne Han vite det?
Han er Gud.



Jesus visste at alt som sto skrevet om Ham i Guds Ord, ville gå i oppfyllelse.
Flere hundre år tidligere hadde profetene forutsagt mange nøyaktige detaljer om hva som
skulle skje med Jesus.
Lærer: Vis Illustrasjon 28, pek på de profetiene som er nevnt nedenfor.
Profetene hadde forutsagt at Jesus skulle lide mye, bli forkastet av de jødiske lederne, drept
og oppstå fra de døde etter tre dager.
Vers for læreren: 1. Pet 1:10-11



Gud er trofast.
Alt vil skje akkurat som Gud har sagt i Bibelen. Ingen som setter sin lit til Gud og Hans Ord,
kommer til å bli skuffet.

4.

Jesus ble forklart.
Les Mark 9:2-3.



Jesus skjulte sin guddommelighet i sin menneskekropp.
Vers for læreren: Jes 53:1-2.
På utsiden så Han ut som en vanlig mann. Men innvendig var Han Gud!



Tabernaklet minner oss om Jesu sin menneskelige kropp.
Dere husker sikkert tabernaklet som Gud ba Moses og israelittene bygge som et sted der Han
kunne bo blant dem.
Husker du hva tabernaklet var dekket med på utsiden?
Skinn av dyr.

På utsiden så folk bare skinndekket, men hva var på innsiden, i det indre rommet, og hva
var beviset på Guds nærhet?
Det strålende lyset som ble kalt shekina-glorien.

Hva skjulte Guds herlighet som var i Jesus?
Hans menneskelige kropp.

Vers for læreren: 2. Mos 36:14-19; 40:34-35


Jesu guddommelighet strålte ut gjennom Hans menneskelige kropp.

Les Matt 17:2.
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Dette var den eneste gangen mens Jesus var på jord, at Hans guddommelige herlighet kom til
syne.

5.

Jesus snakket med Moses og Elias.
Les Mark 9:4.



Moses og Elias hadde vært i Himmelen hos Gud.
De hadde vært i Himmelen i flere hundre år. Nå kom de til syne i menneskelige kropper og
snakket med Jesus.



Moses og Elias hadde vært i Himmelen, et reelt sted.
Folk har mange merkelige meninger om hvordan Himmelen er. Dersom vi vil vite sannheten
om Himmelen, må vi lære om hva Gud sier om det i Bibelen.
Himmelen er et bestemt sted.
Hvem bor der?
Gud og Hans engler.

Sammen med dem er åndene og sjelene til alle dem som har dødd i troen på Jesus, Frelseren.


Moses og Elias snakket med Jesus om Hans død.
Da de levde, visste de at Forløseren skulle bli født og så dø.
Apostelen Lukas skriver at Moses og Elias snakket med Jesus om Hans død, som skulle skje i
Jerusalem.

Les Luk 9:30-31.


Gud glemmer aldri sine løfter.
Moses og Elias visste at alt Gud hadde sagt om Forløseren, kom til å skje nøyaktig slik Han
hadde forutsagt det.

6.

Gud godkjente Jesus.
Les Mark 9:5-8.



Gud Far talte ut fra skyen.
Han bekreftet at Jesus var den Han sa Han var – Hans elskede Sønn. Gud Far sa til disiplene at
de skulle høre på hva Jesus sa, og lyde Ham.
Det har aldri vært, og kommer aldri til å bli noen som Jesus, Guds Sønn.



Gud taler ikke til oss fra Himmelen lenger.
Hvorfor ikke?
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Fordi alt Han vil si oss er skrevet ned i Guds Ord.

Gud taler til oss gjennom Bibelen, og Han vil at vi skal tro det.
Gud talte ut fra skyen og bekreftet hvem Jesus var. Hva bekrefter Bibelen om Ham?
At Han er den Han sa Han var – Guds Sønn.

7.

Konklusjon
Når vi tror Guds Ord, hva leder det til?
Evig liv.

Når vi ikke tror Guds ord, hva leder det til?
Død og evig straff.

Lærer: Vis på tidslinjen hvor langt dere er kommet.
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