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1.


Innledning
Repetisjon.
På hvilken måte pekte kopperslangen i ødemarken fram imot Jesus?
På samme måte som Moses løftet opp kopperslangen i ødemarken, for at israelittene kunne bli reddet fra
døden, skulle Jesus bli løftet opp på korset for at syndere kunne bli frelst.

Hvorfor forlot Gud Far sin Sønn dø på korset?
Gud straffet Jesus for våre synder, og for syndene til alle i hele verden.

Hvorfor frelste ikke Jesus seg selv fra døden på korset?
Fordi Han ville gjøre sin Fars vilje og dø som vår stedfortreder.

Da Jesus sa: ”Det er fullbrakt,” hva mente Han?
At Han hadde fullført den gjerning Han var kommet til verden for å gjøre, som var å frelse syndere ved å
gi sitt liv og blod som betaling for våre synder.

Hva betød det da forhenget i templet revnet fra toppen til bunnen?
At Gud var fullt ut tilfreds med betalingen Jesus hadde gitt for synden. Veien hadde blitt åpnet for den
angrende synder til å bli gjenforenet med Gud.



Vi skal nå fortsette med denne leksjonen.
Gud vil at alle skal tro på den gode nyheten.
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Bibelen forteller oss at da Hans Sønn døde på korset, betalte Han vår synderegning fullt ut. Er
det ikke flott at vi slipper å dø for våre synder? Vi kan bli tilgitt og få evig liv! For en nåde Han
har vist oss!
Men Gud holder hver enkelt av oss ansvarlig for om vi tror dette eller ikke.

2.

Jesus viste seg for noen av dem som fulgte Ham.
Les Mark 16:9-13.



Disiplene syntes det virket utrolig at Jesus hadde stått opp fra de døde.
Selv om Maria Magdalena og de to andre kvinnene som var sammen med henne, hadde sett
Jesus og snakket med Ham, ville disiplene ikke tro dem når de fortalte hva de hadde opplevd.



Jesus refset disiplene for deres vantro.

Les Mark 16:14.
Jesus var ikke glad for at disiplene ikke trodde på det, da Maria og de andre kvinnene sa at de
hadde sett Ham levende.


Jesus beviste for disiplene at Han var i live.
Etter sin oppstandelse var Jesus sammen med disiplene i 40 dager. I løpet av den tiden viste
Han seg for dem mange ganger, og Han beviste for dem på forskjellige måter at Han virkelig
var levende igjen.
Vers for læreren: Luk 24:36-43; Apg 1:1-3; 1. Kor 15:5-7

3.


Jesus gav den siste befaling til sine disipler.
Gud vil at alle skal få høre den gode nyheten.

Les Mark 16:15.
Dette var Jesus sin befaling til Hans apostler, og det er også Hans befaling til alle som tror på
Ham og tar imot Hans frelse.
Evangeliet er den gode nyheten om at Jesus døde for synden til alle mennesker, ble gravlagt
og sto opp igjen.
Guds største ønske er at alle skal bli forløst fra Satan, synden og døden.
Det er derfor vi har studert Bibelen sammen – så dere kan forstå og ta imot denne gode
nyheten som Guds personlige budskap til deg.

4.


Jesus for opp til Himmelen.
Jesus sitt oppdrag på jorden var fullført.
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Etter at Jesus hadde gitt disiplene sin siste befaling om å gå ut og dele den gode nyheten til
alle mennesker, forlot Han dem for å vende tilbake til sin Far i Himmelen.

Les Apg 1:9.


Mange år tidligere hadde Gud ledet kong David til å skrive at Forløseren skulle vende tilbake til
Himmelen.
Gud oppfyller alltid det Han har sagt i sitt Ord.

Les Salme 68:19. Og deretter oppfyllelsen av profetien i Apg 1:9.
Lærer: Vis på Illustrasjon 28, ”Vende tilbake til Himmelen.”

5.


Jesus skal komme igjen.
I det de så at Jesus forlot dem, kom to menn til syne.

Les Apg 1:10-11.
Det som disiplene trodde var to menn, viste seg å være to av Guds engler.


Englene sa at Jesus skulle komme tilbake.
Hva var hensikten med at Jesus kom til jorden første gang?
For å bli Forløseren.

Neste gang Han kommer til jord, vil det bli som den allmektige konge og dommer.
Da Jesus ble forhørt av de jødiske lederne, spurte de Ham om Han var Kristus, Guds Sønn.
Hva var det Jesus svarte dem?
At Han var Kristus, og at en dag skulle Han komme tilbake til jorden med stor makt og autoritet som
dommer over alle mennesker.

Les Mark 14:62.
Når Jesus kommer tilbake for å dømme verden, vil de som ikke har trodd på Ham, bli dømt til
evig fortapelse.

Les Åp 20:10-15.


Gud vil ikke at noen skal bli dømt til evig fortapelse.
2. Pet 3:9 sier at Herren ”… vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til
omvendelse.”

6.


Gud har klart sagt hvordan menneskene kan bli frelst.
Det Gamle Testamentet er som veiskilt som peker fram mot Forløseren som skulle komme.
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Mange av de historieske begivenhetene som er nedskrevet i GT, peker fram mot fødselen,
døden, begravelsen og oppstandelsen til Herren Jesus Kristus.
Vers for læreren: Rom 15:4
La oss se på tre av disse siste hendelsene, og tenke over hvordan de peker framover mot
Herren Jesus og Hans død for oss på korset.

7.


Klærne Gud gav Adam og Eva, pekte fram imot at Gud skulle gi
Forløseren.
Den første hendelsen vi skal se på, skjedde i Edens hage.
Etter at Adam og Eva hadde syndet, laget de seg klær av fikenblad.
Vers for læreren: 1. Mos 3:7
Gud forkastet klærne Adam og Eva prøvde å skjule seg med. Han ville lære dem at de ikke
kunne gjøre noe selv for å gjøre seg akseptable for Ham.



Gud vil også at vi skal forstå at det ikke er noe vi kan gjøre for å bli akseptert av Ham.
Vi har snakket om flere ting som folk prøver å gjøre for å bli godtatt av Gud. Kan dere
nevne noen?
Gå til kirke.
Ta oss av våre nærmeste.
Gjøre gode gjerninger.
Gi til fattige.

Alt dette er gode ting, men ingen av dem kan gjøre oss gode nok for Gud.
Lærer: Vis Illustrasjon 11.

Hvis du har prøvd å gjøre gode gjerninger for å bli bra nok for Gud, trenger du å forstå at du
ikke blir mer akseptabel enn fikenbladene gjorde Adam og Eva i Edens hage.
Samme hvor hardt vi prøver, kan vi aldri gjøre oss selv gode nok til å passe inn i Himmelen.


Gud sørget for klær til Adam og Eva.
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Les 1. Mos 3:21.
Krevde Gud at Adam og Eva skulle ordne med klær selv?
Nei, Han kledde dem i klær av dyreskinn.

Gud forlanger heller ikke at vi skal gjøre oss selv gode nok for Ham. Gud er fullkommen, og
Han forkaster alt som er ufullkomment.

Les Jes 64:6.
Hvilket karaktertrekk hos Gud ser du i at Han sørget for klær til Adam og Eva?
Hans nåde og miskunn.

Lærer: Vis Illustrasjon 13.

Gud slaktet dyr, og laget klær til Adam og Eva av skinnet. Hva gjorde Gud for oss for at vi
skulle bli akseptable?
Han sendte sin Sønn og straffet Ham for våre synder på korset.

Les Jes 53:4-6.


Vi kan bli akseptert av Gud bare på grunn av det Han har gjort for oss gjennom Kristus.

Les Ef 2:8-9.
Gud tar imot dem som tror på Kristus, ikke fordi de er gode, men på grunn av at Jesus Kristus,
som døde i deres sted, er uten synd.
Alle som tror på Jesus Kristus alene, er godtatt av Gud for evig tid, for de er kledd, eller skjult,
i Hans rettferdighet.
Lærer: Les den følgende historien som illustrerer at en synder kan komme til Gud bare
på grunn av Kristus.
Fortell hensikten med denne fortellingen før du leser dem. For eksempel:
”Jeg skal lese en oppdiktet historie som illustrerer at Gud fullt ut aksepterer alle som
kommer til Ham i tro på Herren Jesus Kristus.”
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En svært fattig mann bodde i et avsidesliggende område på Filippinene. Jorden han
eide hadde blitt stjålet av nybyggere fra en annen øy.
Han ba de lokale lederne om hjelp, men da han ikke hadde noen penger å betale med,
ville de ikke hjelpe ham til å få eiendommen sin tilbake. Han tenkte at den eneste
måten å få hjelp på, var å gå til Manila og personlig be presidenten om hjelp.
Etter at han hadde klart å spare opp nok penger til å ta buss og båt, kom han endelig
fram til Manila. Men han var uten penger, barføtt og med sin gamle slitte shorts.
Straks han fant ut hvor presidentens palass var, gikk han frimodig mot porten. ”Å,
endelig skal jeg møte noen som kan hjelpe meg,” tenkte han.
Men i det han gikk inn porten, gikk en vaktmann fram og ropte; ”Stans! Hvor har du
tenkt deg?”
Den fattige mannen svarte: ”Jeg skal snakke med presidenten.”
”Hva? Tror du at du kan komme til presidenten slik som du ser ut? Se hvor fillete du er.
Kom deg ut!”
Selv om han ble nektet adgang, var den fattige mannen bestemt på at han skulle
gjennomføre ærendet sitt. Han fant seg en jobb og tjente litt penger så han kunne
kjøpe såpe, billige sandaler, ny shorts og skjorte. Etter at han hadde vasket seg i en
liten bekk, tok han på seg de nye klærne.
Begeistret skyndte han seg tilbake til presidentpalasset. Han var nå sikker på at han
skulle slippe inn og legge saken sin fram for presidenten.
Lærer: Ta en pause og samtal om hvordan dette illustrerer hva mennesker gjør for å
gjøre seg selv gode nok for Gud. Du kan si:
”Er ikke dette likt det noen mennesker gjør for å komme til Gud? De tror at de kan
pynte på seg for å nå opp til Gud og få Hans hjelp.
La oss fortsette med fortellingen og se hva som skjedde med denne mannen.
Den fattige mannen ble svært skuffet da han igjen ble stanset i porten av vakten.
Klærne som han hadde jobbet så hardt for, var ikke gode nok. Og han fikk også høre at
han måtte ha en personlig invitasjon fra presidenten om han skulle få lov til å komme
inn i palasset.
Han hadde mistet alt håp. Trist gikk han bort og satte seg under et tre ved veien. Han
la ansiktet i hendene. ”Hva kan jeg gjøre?” tenkte han. ”Jeg har gjort alt jeg kan, jobbet
hardt for å få tak i disse klærne, og så er de ikke gode nok. Dessuten er det ingen som
vil invitere en som meg inn i palasset.”
Akkurat da kom en flott ung mann gående forbi. Han snudde seg, bøyde seg ned og
spurte: ”Har du problemer? Kan jeg hjelpe deg?”
”Ja, absolutt,” svarte den fattige mannen, ”men ingen kan hjelpe meg, bare
presidenten.”
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Så fortalte han hele historien sin. Da han var ferdig, sa den unge mannen, ”Ta det med
ro. Stol på meg. Jeg vil hjelpe deg.” Så den fattige mannen fulgte den unge til hjemmet
hans, som var like i nærheten.
De gikk inn på soverommet, og den unge mannen fant noen flotte klær til den fattige.
Han måtte ha på de fine klærne når han skulle gå inn til presidenten.
Da den fattige mannen var fint kledd, sa den unge mannen til ham: ”Kom, følg meg.”
Da de kom til porten på palasset, var det den samme vaktmannen som sto der. I stedet
for å nekte den fattige adgang, som tidligere, gjorde han honnør til den unge mannen
han var sammen med, og lot begge gå inn gjennom porten.
Den fattige mannen var helt forbauset og spurte: ”Hvorfor gjorde vakten honnør til
deg, og hvorfor lot han meg gå rett inn? Hvem er du?
Den unge mannen svarte: ”Jeg er sønnen til presidenten. Kom, bli med meg. Jeg vil at
du skal treffe faren min.”
Det er det Herren Jesus gjør for hver enkelt av oss som tror på Ham. Han gjør dem som tror
fullstendig akseptable for Gud.

8.


Døra på arken pekte fram imot Forløseren.
Den andre hendelsen som vi skal ser på er arken som Gud sa at Noah skulle bygge.
Hvor mange innganger var det på arken?
Bare en.

Lærer: Vis Illustrasjon 17.

På hvilken måte minner den ene inngangen oss om Herren Jesus?
Han er den eneste inngangen til evig liv.

Les Joh 14:6.
9.

Påskelammet pekte fram imot Jesus som gav sitt blod og døde som et
offer for våre synder.
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Den tredje hendelsen vi skal se på er da Gud reddet de førstefødte barna til israelittene.
La oss sette scenen: Hva var den siste plagen Gud sendte over egypterne?
At alle førstefødte skulle bli drept.

Hva sa Gud til israelittene at de skulle gjøre for at de førstefødte ikke skulle dø?
De skulle velge ut et lam, slakte det og stryke blodet på dørkarmene på husa sine.

Les 2. Mos 12:12-13.


Israelittene skulle velge ut et lam uten skade.

Les 2. Mos 12:5.
På hvilken måte minner det feilfrie lammet oss om Herren Jesus?
Han var fullkommen.



Israelittene skulle ikke bryte noe bein på lammet.
Dette peker også fram mot Kristus og Hans død på korset.
I løpet av den tiden Jesus levde, var det vanlig å framskynde døden til den som var korsfestet
ved å bryte skinnbeinet. Når det ble gjort, kunne personen ikke heve seg opp for å trekke
pusten.
Johannes forteller hva som skjedde da soldatene skulle utføre denne grusomme handlingen
på Jesus og de som var korsfestet sammen med Ham.

Les Joh 19:32-33, 36.


Påskelammet måtte dø.
Israelittene måtte slakte lammet på den dagen Gud hadde bestemt.

Les 2. Mos 12:6.
Lammet måtte dø og blodet måtte bli uttømt, dersom den førstefødte skulle bli reddet fra
døden.
På samme måte som lammet døde for den førstefødte, måtte Jesus dø for oss.
Hvorfor kunne ikke Jesus med sitt fullkomne liv, frelse oss fra straffen for synd?
Fordi straffen for synd er død – å bli skilt fra Gud.

For å bli vår Frelser, måtte Jesus betale den hele og fulle prisen.
Jesus ble skilt fra Gud, og blodet Hans ble uttømt. Han døde som straff for våre synder. Han
gjorde alt som var nødvendig for at du og jeg skulle bli tilgitt og få evig liv.
Vers for læreren: Matt 27:46; Joh 19:30


Blodet av lammet måtte bli strøket på dørkarmene på utsiden av husa til israelittene.
8

Leksjon 48
Selv om israelittene hadde slaktet lammet, men beholdt blodet i ei skål, ville ikke den
førstefødte ha blitt reddet. De måtte stryke det på dørkarmene, som Gud hadde sagt.

Les 2. Mos 12:7.
Lærer: Vis Illustrasjon 20.



Vi må innse at vi er fortapte syndere, og ta imot det Gud har gjort for oss i Jesus Kristus.
På samme måte som israelittene måtte stryke blodet på dørkarmene, for at de førstefødte i
huset skulle bli reddet, så kan også vi bli frelst fra straffen, bare dersom vi tror på det Jesus
har gjort for oss, og anvender det i våre egne liv.
Om vi bare vet om at vi er syndere og at Jesus har dødd for synden, vil det ikke frelse oss. Vi
må tro at Han betalte den fulle og hele prisen for våre synder, og stole på Ham alene som vår
Frelser.
På grunn av at Jesus betalte Gud for all syndestraff, kan Gud tilgi våre synder når vi kommer
til Ham. Han gir evig liv til alle som kommer til Ham på grunnlag av det Jesus har gjort.
Lærer: Vis Illustrasjon 39.

Dersom vi stoler på Jesus Kristus alene som vår Frelser, vet vi at våre synder er tilgitt. I Joh
3:18 sier Gud at, ”Den som tror på ham, blir ikke dømt.”
Og Joh 3:36 sier: ”Den som tror på Sønnen, har evig liv.”
Det aller viktigste spørsmål vi møter, er om vi vil tro på Jesus Kristus som vår Frelser.
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10. Vi må tro Guds Ord.


Jeg tror på Guds gode nyhet – evangeliet.
Lærer: Gi ditt eget vitnesbyrd. Fortell hvordan du selv kom til tro på evangeliet.
Forklart hva du forstår og tror. For eksempel:
Jeg tror at Herren Jesus Kristus døde for mine synder, og sto opp igjen på den tredje
dagen. Jeg vet dette og tror det fordi Gud har skrevet det ned i sitt Ord.
Jeg er enig med Gud i at jeg er en håpløs synder, og min tro er på Herren Jesus som
døde på korset for å betale for mine synder. Han er min Frelser.



Det er viktig at hver enkelt av oss tror dette budskapet.
Dersom du tror Guds Ord og stoler på det Herren Jesus Kristus gjorde for deg, får du evig liv.
Dersom du forkaster det Gud har sagt, vil du fortsette å være skilt fra Gud for evig.



I en tidligere leksjon leste vi historien som Jesus fortalte om den rike mannen og Lasarus.
Begge døde. Gud tok imot Lasarus, tiggeren, men Han forkastet den rike mannen.
Hva spurte han Abraham om å gjøre for brødrene sine?
Å sende Lasarus tilbake til dem for å advare dem.

Hva svarte Abraham?
De har Moses og profetene, og dersom de ikke vil tro på det, vil de heller ikke tro om noen kommer tilbake
fra de døde.

Les Luk 16:31.
Den rike mannens brødre var ansvarlige for å ta imot Guds advarsler i Skriftene. Det er det
Gud forventer av oss også.
Gud har talt til oss gjennom sitt Ord, og Han holder hver enkelt av oss ansvarlig for om vi tror
det eller ikke. Vi må tro på det gode budskap om at Gud har sørget for at vi kan komme til
Ham å få tilgivelse og evig liv i gave.
Vers for læreren: 1. Kor 15:1-4

11. Konklusjon
Les Rom 6:23.
Dersom du er enig i det Gud har skrevet i sitt Ord, og tror på Jesus og det Han har gjort for å
betale dine synder, da vil Gud tilgi deg alle dine synder. Han vil ta imot deg betingelsesløst og
gi deg evig liv i gave.
Jeg takker Gud for denne gode nyheten!
Lærer: Ta ansvar for dem som tror.
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Dersom deltakerne på kurset har tatt imot evangeliet og kommet til tro på Jesus, kan
du gratulere dem! Du har nå det privilegiet å veilede dem videre.
Apostelen Paulus forsto godt hva det ville si å veilede. I brevet til Galaterne skrev han
slik: ”Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte, inntil Kristus vinner skikkelse i
dere!” (Gal 4:19). Han hadde nød for dem før de var blitt omvendt, og han hadde nød
for dem igjen da han så at de ble utsatt for falsk lære.
Hvorfor var Paulus så bekymret? Hadde han ikke trofast gjort sitt når han overgav dem
til evangeliet og så at de kom til tro på Kristus? Nei, er en fars og mors ansvar over når
barnet er født? Slett ikke! Når barnet er født, går de rett inn i en ny oppgave. De er nå
foreldre for et barn som er avhengig av dem for å få dekket sine behov. Slik er det med
deg. Gud, ved sin Ånd, har brukt deg til å føre noen fram til tro på Kristus. Derfor vil
Gud at du skal hjelpe dem i deres åndelige vekst. De må få lære Guds Ord så de kan
vokse i kunnskap og kjennskap, og bli bevart fra alt som kan lede dem på avveie.
Paulus skrev til Korinterne: ”Jeg skriver ikke dette for å gjøre dere skamfulle, men for å
formane dere som mine kjære barn. For selv om dere skulle ha ti tusen læremestre i
Kristus, så har dere ikke mange fedre. For jeg har avlet dere i Kristus Jesus ved
evangeliet.” (1. Kor 4:14-15).
Paulus var engang Saulus, forfølgeren av Kristus og Hans menighet. Etter at Paulus
hadde blitt forandret ved et personlig møte med den oppståtte, herliggjorte Herre
Jesus Kristus fra Himmelen, hadde Herren gitt Paulus personlig instrukser, som sitt
barn, i den arabiske ørken. Det var muligens i løpet av denne tiden at Herren hadde gitt
Paulus de samme Ord som Han hadde gitt de andre apostlene før Han for opp i
Himmelen.
Matteus forteller oss: ”Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i
himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til
Faderen og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Og lærer dem å holde alt det jeg har
befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! ” (Matt 28:18-20). De
var ikke bare ansvarlig for å forkynne evangeliet, men de skulle også lære de omvendte
så de kunne bli evangelister og bibellærere.
Nyomvendte er som nyfødte barn som trenger mat. Så det er viktig at du begynner å
undervise dem det som Gud vil at de skal vite som Hans Barn. (Se 1. Pet 2:2)
De kronologiske bibelstudeiene som kommer etter “Fra Skapelsen til Kristus” i
Fjellgrunnserien er ”Sikker i Kristus,” ”Apostlenes gjerninger,” ”Romerbrevet” og
”Efeserbrevet” – de vil hjelpe deg med å styrke de unge troende i deres åndelige liv.
Mer informasjon: www.fjellgrunn.no
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