41. Jesus er den eneste døra til evig liv.
Oversikt
1.

Innledning

2.

Jesus er som døra inn til fårestien. (Joh 10:7-10; Ordspr 14:12)

3.

Jesus er den gode hyrde. (Joh 10:11; Jes 53:4-5)

4.

Jesus er veien, sannheten og livet. (Joh 14:6; 1. Tim 2:5)

5.

Konklusjon

Lærer: Undervis alt unntatt det som står i de grå boksene.
Denne leksjonen er kort, så du kan bruke tid på å stille deltakerne spørsmål, eller finne ut om de har
noen problemer de vi drøfte.

1.


Innledning
Repetisjon.
Hvordan viste Jesus hvem Han var?
Ved det Han forkynte.
Ved å gjøre mirakler.
Ved å tilgi synd.

Hvem sa Peter at Jesus var?
Kristus, Messias, Forløseren som Gud hadde lovt å sende til verden.

Er det viktig å tro at Jesus er Forløseren?
Ja! Hvis vi ikke tror det, vil vi bli skilt fra Gud for evig.

Gud taler gjennom sine tjenere som forkynner sannheten. På samme måte taler Satan
gjennom sine tjenere – mennesker som viser feil vei.
Disse falske lærerne er lurt av Satan. Han vil at de skal lede mennesker bort fra sannheten.
De som følger falske lærere, er også blitt lurt av Satan.
Samme hvor flotte disse løgnene høres ut, er Satans hensikt å ødelegge mennesker.

Les Ordspr 14:12.


Det er bare ei dør til Gud og evig liv.

Les Joh 10:9.
Det var bare ei dør inn til fårestien, og det er også bare ei dør inn til evig liv.
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Noen sier at det Bibelen lærer er greit for kristne, men kristendommen er ikke den eneste
veien til Gud. De sier at alle veier fører til Ham, og at det er opp til hver enkelt å bestemme
hvilken vei som er rett for dem. På det grunnlaget sier mange at vi skulle akseptere alle syn
som likeverdig.


Jesus gjorde det helt klart at det er bare én vei for menneskene til å få evig liv.
Husker dere Noahs ark? Hvor mange slike arker skulle Noah bygge?
Bare en.

Hvor mange dører skulle Noah ha på arken?
Bare ei.

Lærer: Vis Illustrasjon 17.

Så hva var den eneste veien til å komme seg i trygghet for Guds dom den gang Han
sendte vannflommen over jorden?
De måtte gå inn gjennom døra inn i arken.

På samme måte er det bare én vei for et menneske til å bli frelst fra Guds vrede.
Hvilken vei er det?
Gjennom å tro på Jesus Kristus som sin Frelser.

Jesus er døra inn til Gud. Det finnes ingen andre veier.


Jesus kom for å gi oss evig liv.

Les Joh 10:10.
Jesus sa at han er ikke som Satan eller de onde ånder, som tar liv.
Hva sa Jesus at Han kom for å gjøre?
Å gi liv.

Satan og hans tjenere taler løgn for å holde folk borte fra Gud. Men Jesus gjenreiser
mennesket til evig liv, et liv slik Gud vil at alle skal nyte i all evighet – liv i overflod, mer enn vi
kan fatte. Det liv som Jesus tilbyr, er evig, og det er gratis for alle som tror på Ham.
De som stoler på Jesus som sin Forløser, bli kalt Hans ”får.”
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2.

Jesus er den gode hyrde.
Les Joh 10:11.



Jesus er den gode hyrde. Han måtte gi livet sitt for sine får.
Jesus sa at Han var som en hyrde som elsket fårene sine så høyt, at han ville gi livet for å
redde dem fra å bli tatt av røvere, eller bli drept av ville rovdyr.
Jesus visste at Han måtte dø.
Hva hadde Han sagt til disiplene om dette?
At de religiøse lederne ikke trodde at Han var Guds Sønn, og derfor ville de ta livet av Ham.

Profeten Jesaja sa at Forløseren skulle lide og dø for andre. Alt Gud har sagt gjennom
profetene i GT om Forløseren, skulle gå i oppfyllelse gjennom Jesus.

Les Jes 53:4-5, og les oppfyllelsen av profetien i Joh 10:11.
Lærer: Vis på Illustrasjon 28, der det står ”Lide for andre.”

3.

Jesus er veien, sannheten og livet.
Les Joh 14:6.



Jesus er veien.
Kan dere nevne noen måter folk prøver å oppnå syndenes forlatelse på, som ikke
stemmer med Guds Ord?
Være religiøs.
Gå til kirke.
Gjøre gode gjerninger.
Leve etter den ”gylne regel” (gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre imot deg.)
Holde De Ti Bud.
Bli døpt.
Ta imot nattverden.

Religiøse ritualer kan ikke frelse oss.
Vi kan komme til Gud gjennom én person. Hvem er det?
Jesus Kristus.



Han er den eneste veien til Gud.

Les 1. Tim 2:5.


Jesus er sannheten.
Jesus forkynte sannheten, og Han er sannheten.
Hvorfor tror du det er så mange som sier at de vil vite sannheten, men de nekter å lytte til
Gud? De vil heller høre på falske lærere som forklarer Guds Ord feil.
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Lærer: La deltakerne tenke over dette og komme med sine meninger.
Det som trekker folk til disse falske lærerne, er ofte at de sier at de har mer åndelig kunnskap
enn andre. Men de er bare alminnelige personer som taler om enkelte avsnitt i Bibelen og
blander inn sine egne tanker og meninger.
Jesus er Gud, og Han er sannheten. Alt Han sier, er sant. Jesus kan ikke lyge.
Grunnen til at Han kom til verden, var at vi skulle få kjenne sannheten, og den eneste måten
vi kan få kjenne sannheten på, er gjennom Ham alene.


Jesus er livet.
Som allmektig Gud, gav Han Adam og Eva det naturlige livet. Han alene kan gi liv, og Han har
gitt alt levende liv.
Han er ikke bare kilden til fysisk liv, men også kilden til evig liv. Evig liv er å finne bare i Jesus
Kristus.

4.

Konklusjon
Lærer: Følgende spørsmål er for at deltakerne skal anvende sannheten. Det er ikke
meningen at de skal svare høyt.
Tenk over dette:
Hvilken vei tar du for å bli akseptert av Gud? Er det den eneste veien Han har laget til for
oss og fortalt oss om i sitt Ord?
Lærer: Vis på Tidslinjen hvor langt dere er kommet.
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