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Jesu fødsel var et mirakel av Den Hellige
Ånd.
Alt Jesus gjorde var ved Den Hellige Ånds
kraft.
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Oversikt

1.

Innledning

2.

Johannes ble født. (Markus 1:2; Lukas 1:15, 76)

3.

Jesus ble født. (Matteus 1:18-25; Lukas 1:34-35)

4.

Johannes begynte å undervise om Forløseren som skulle komme. (Matteus 3:1-2, 5-6, 11-12)

5.

Jesus ble døpt. (Matteus 3:13-16)

6.

Jesus ble fristet av Satan. (Matteus 4:1; Jakob 4:7)

7.

Jesus begynte å undervise. (Lukas 4:14-19; Johannes 3:17; 8:31-32, 36; Hebreerne 2:14-15)

8.

Jesus gjorde mange mirakler. (Markus 1:34)

9.

Jesus valgte tolv disipler. (Markus 3:13-19)

10. Jødene forkastet Jesus. (Markus 14:1, 10-11)
11. Konklusjon
Om denne leksjonen

Når vi nå repeterer historien om Kristus, vil vi fokusere på Den Hellige Ånds gjerning i og gjennom Jesu
liv. Så vil vi fokusere på Guds løfter om at Han ville sende Den Hellige Ånd på en ny måte til dem som
trodde på Jesus. Dette legger grunnlaget for undervisningen om Den Hellige Ånds gjerning i Apostlenes
gjerninger.
Tips til læreren

Undervis alt unntatt det som star i de grå boksene.

1.

Innledning
Lærer: Repeter forrige leksjon ved å stille følgende spørsmål. Forventet svar står i kursiv etter
hvert spørsmål.

 Vi begynner med å se på det vi allerede har lært.
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Hva sa Herren at Moses skulle gjøre for at folket skulle bli helbredet for de giftige
slangebittene?
Han skulle lage en slange av kopper og henge den opp på en stang. Alle som trodde Gud og så opp på slangen,
skulle bli helbredet.

På hvilken måte er kopperslangen et bilde på Kristus?
Den minner oss om hvordan Gud så på Kristus da all vår synd ble lagt på Ham.

Hvordan gav Den Hellige Ånd dommerne kraft til å utfri israelittene fra fiendene deres?
De hadde aldri klart å utfri israelittene i egen visdom og kraft, men den Hellige Ånd gav dem spesiell kraft til å
vinne over fiendene og lede Israel.

Hva gjorde Den Hellige Ånd da David ble valgt til konge i stedet for Saul?
Han forlot Saul og kom over David for å gi ham visdom og forståelse til å regjere som konge over Guds folk.

Hva gjorde Den Hellige Ånd i gammeltestamentlig tid for å utruste spesielle mennesker til
spesielle oppgaver?
Det var Guds arbeid. Han gav noen personer visdom til å formidle Guds budskap. Andre gav Han kraft og innsikt
til å lede israelittene og overvinne nasjonens fiender.

2.

Johannes ble født.

 Tiden Gud hadde satt for Forløserens fødsel var nær.
Kort tid før Jesus ble født, ble et annet barn født. Han skulle forberede jødene på å ta imot
Forløseren. Mange år tidligere hadde profeten Malakia skrevet om dette barnet.
Vers for læreren: Malakia 3:1
Lærer: Vis på tidslinjen “Johannes.”
Lærer: Når du ser ikonet med en åpen Bibel kan du la en av deltakerne lese avsnittet.

Les Markus 1:2.
Hvem var utvalgt av Gud til å forberede jødene på å ta imot Forløseren?
Johannes, sønnen til Sakarias og Elisabet.

 Den Hellige Ånd hadde kontroll i Johannes sitt liv, også før han ble født.
Den Hellige Ånd skulle sette Johannes i stand til å utføre det Gud hadde utvalgt ham til å gjøre.
La oss lese hva engelen sa om Johannes til Sakarias, faren hans.

Les Lukas 1:15.
 Etter at Johannes var født ledet Den Hellige Ånd Sakarias til å profetere om den gjerningen Johannes
var utvalgt til å gjøre.

Les Lukas 1:76.
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Jesus ble født.

 Jesus ble født seks måneder etter Johannes.
Lærer: Vis på tidslinjen “Jesus.”
Jesus var unik, for Han hadde ikke noen jordisk far.
Lærer: Hver gang du kommer til ikonet for spørsmål må du gi deltakerne tid til å gi svar. Noen
ganger er det bare ett korrekt svar, som nedenfor. I alle tilfeller gir du dem svaret som står i
kursiv.
Hvem var far til Jesus?
Gud.

Hvem var mor til Jesus?
Jomfru Maria, som var forlovet med Josef.

 Maria var mor til mennesket Jesus.
Maria var ikke mor til Jesus som Gud; derfor skulle ikke noen kalle henne “Guds mor.”
Lærer: Vis på tidslinjen “Maria” og “Josef.”
Husk at før Jesus ble født som et menneske, var Han allerede Gud fra evighet av, uten begynnelse.
Han var hos sin Far og Den Hellige Ånd før verden ble skapt. Men for å kunne bli vår Frelser måtte
Jesus også bli et menneske med en menneskekropp. Bare da kunne Han dø som et menneske for
våre synder. Gud valgte Maria til å bli mor til mennesket Jesus. Maria var ikke “Guds mor,” for Gud
kan ikke ha noen mor. Maria var mor til mannen Jesus.
 Maria var forundret over at hun, en jomfru, skulle føde et barn.
Hun ba engelen forklare hvordan det skulle gå til.

Les Lukas 1:34-35.
 Den Hellige Ånd utførte dette miraklet.

Les Matteus 1:18-25.
4.

Johannes begynte å undervise om Forløseren som skulle komme.

 Da Johannes ble voksen begynte han å forberede jødene på Jesus sin gjerning blant dem.
Johannes sa at Gud ba dem vende om. Det betyr at de skulle være enige med Gud om at de var
syndere som fortjente Hans straff.

Les Matteus 3:1-2.
 Johannes døpte de som vendte om.
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Les Matteus 3:5-6.
Hva viste de ved å la seg døpe?
At de var enige med Gud om at de fortjente døden for syndene sine. De trodde at Gud skulle sende Forløseren
for å frelse dem.

 Johannes sa at Forløseren skulle gjøre ting som var mye større enn å døpe folk med vann.
Hva skulle Han gjøre som var større enn dette?
Forløseren skulle døpe dem som trodde på Ham med Den Hellige Ånd.

Les Matteus 3:11.
Lærer: Det Johannes refererte til her om Den Hellige Ånd, ble oppfylt på pinsedag. Dette
verset er et viktig grunnlag for undervisningen av Ap gj 2.
 Johannes sa at Forløseren var Dommeren. Han skulle skille dem som forkastet Ham fra dem som
trodde på Ham.

Les Matteus 3:12.
Treskeplassen var en flat stein eller en hard grunn, omtrent 10 til 15 meter i diameter. Den hadde en
steinkant rundt så kornet ikke skulle forsvinne. De la nekene på treskeplassen og en stor flat stein,
som ble trukket rundt av okser, knuste kornet. Etter at det var gjort, ble kornet kastet med en skovl
for at agnene skulle bli skilt fra kornet. Agnene ble så brent.
Hva refererte Johannes til da han sa at Forløseren skulle sanke hveten sin på låven, men agnene
skulle brennes?
Dem Jesus skal dømme og skille fra hverandre, de som forkaster Ham og de som tror på Ham.

Hva skal skje med dem som forkaster Forløseren?
Samme som med agnene, de skal brenne i ilden.

Hva skal skje med dem som tror på Forløseren?
Han vil samle dem til seg, som det verdifulle kornet.

5.

Jesus ble døpt.

 Jesus kom til Johannes for å bli døpt.

Les Matteus 3:13-15.
Hvorfor kom Jesus for å bli døpt?
Fordi Han ville at alle skulle vite at Han aksepterte Johannes som Guds budbærer.

 Jesu dåp pekte framover på Hans død og oppstandelse.
Jesus demonstrerte hva som skulle skje med Ham når Han ble en stedfortreder for syndere.
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Da Jesus ble ført ned i vannet og dukket helt under, symboliserte det Hans død og begravelse for å
frelse syndere. Da Han kom opp av vannet, var det et bilde på at Han skulle gi nytt liv til alle som tror
på Ham.
 Jesus var nå klar til å begynne sin gjerning.
Hvem var det som gav Jesus kraft til å utføre sin gjerning her på jorda?
Den Hellige Ånd.

Les Matteus 3:16.
 Den Hellige Ånd var i Jesus og ledet Ham gjennom livet Han levde her på jorda.
I gammeltestamentlig tid ble Den Hellige Ånd gitt bare til noen utvalgte personer for å utruste dem
for en kortere tid, og bare for spesielle oppgaver Gud hadde kalt dem til å gjøre. Men slik var det
ikke med Jesus. Hele livet hadde Han en ubegrenset kraft av den Hellige Ånd. Alt Jesus tenkte, sa og
gjorde var ved Den Hellige Ånds visdom og kraft.
Vers for læreren: Jesaja 11:1-2; Lukas 4:14; Johannes 3:34
 Selv om Jesus var Gud, var Han fullkomment menneske da Han levde på jorda.
Han levde ikke ved sin egen visdom og kraft. Som menneske var Han totalt avhengig av Gud, sin Far.
Det var dette Gud hadde ment for Adam og alle hans etterkommere.
Vers for læreren: Johannes 6:57; Johannes 8:28; Johannes 14:10

6.

Jesus ble fristet av Satan.

 Etter at Jesus var døpt av Johannes førte den Hellige Ånd Ham ut i ørkenen for å bli fristet av Satan.

Les Matteus 4:1.
Hvordan reagerte Jesus på Satans fristelser?
Han nektet å bøye seg for Satans forslag.

 Det første mennesket, Adam, hørte på Satans fristelser og syndet imot Gud.
På grunn av Adams ulydighet, er alle hans etterkommere født inn i Satans familie.
Vers for læreren: John 8:44
 Gud sendte Jesus for å gi menneskene en ny begynnelse.
Jesus var fullstendig lydig imot sin Far. Han døde for våre synder og de som tror på Ham under
Satans herredømme lenger. Vi er ”født på ny” inn i Guds familie.
Når vi er i Guds familie har Satan mistet sin autoritet over oss. Vi behøver ikke å være redd for ham
lenger, og vi behøver ikke å bli styrt av ham.

Les Jakob 4:7.
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Lærer: Vis Illustrasjon 16.

Lærer: Vis Illustrasjon 44.

7.

Jesus begynte å undervise.

 Den Hellige Ånd ledet Jesus tilbake fra ørkenen til Galilea.
Lærer: Vis på kartet “Galilea.”
Jesus begynte å undervise i synagogene.
Husker du hva en synagoge var?
• Det var synagoger i alle byer.
• Jødene møttes der for å lese og studere Guds Lov.

Les Lukas 4:14-15.
Nasaret var hjembyen til Jesus. Derfor kjente jødene der Jesus fra Han var en liten gutt, men de
forsto ikke at Han var Forløseren Gud hadde lovt å sende.
Lærer: Vis på kartet “Nasaret.”
 Jesus åpenbarte hvem Han var.
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Da Jesus gikk til synagogen i Nasaret på sabbaten ba de Ham lese fra skriftene. Jesus valgte bevisst et
avsnitt fra Jesajas bok. Jødene visste at det var en profeti som bare kunne oppfylles av Forløseren.
Jesus valgte å lese dette avsnittet fordi Han ville at folket i hjembyen hans skulle forstå at Han var
den som skulle oppfylle ordene fra Jesajas bok.

Les Lukas 4:16-19.
 Ordene fra Jesaja: “Herrens Ånd er over meg,” pekte framover på Jesus.
Hva sa Jesus om seg selv ved å lese disse ordene?
At Han var Guds tjener, ledet av Guds Ånd.

Da Jesus ble døpt kom Den Hellige Ånd over Ham for å fylle Hans liv og lede Ham i alle ting.
 Jesus leste disse ordene fra Jesaja: “Han har salvet meg for å forkynne evangeliet for fattige.”
Er det de som har lite penger det er snakk om her?
Nei.

Hvem er de fattige Gud sendte Jesus til å forkynne for?
De som er åndelig fattige.

Jesus har en løsning for alle som innrømmer at de er hjelpeløse syndere, alle som ikke kan
tilfredsstille Gud eller betale for sine synder. Dette er den gode nyheten i evangeliet.
 Jesus leste videre: “Han har sendt meg til å forbinde dem som har et knust hjerte.”
Hvem er det som har et knust hjerte?
De som har hjertesorg på grunn av sine synder.

Gud sendte Jesus for å tilgi dem som har et knust hjerte, for de vet at de har syndet imot Gud.

Les Johannes John 3:17.
 Jesus leste videre at Gud hadde sendt Ham “til å utrope frihet for dem som var bundet.”
Hvem er de som er bundet, og på hvilken måte er de holdt i fangenskap?
Det er alle dem som er fanget av synd, Satan og død.

Jesus kom for å frelse dem som innså at de var fanget. Han utfrir alle som innrømmer at de er fanget
av synden og Satan. Alle som vender seg til Jesus og tror at Han alene kan utfri dem.

Les Johannes 8:31-32, 36.
 Jesus leste også at Gud hadde sendt Ham for å gi “blinde syn.”
Jesus kom for å gi forstand til dem som innså at Satan hadde forblindet dem.
Hvordan kan Satan forblinde folk?
Han har fylt tankene deres med løgner som hindrer dem fra å forstå sannheten om Gud og sannheten om sin
stilling som syndere.
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Jesus kom for å tale sannheten og åpne folks forstand om Gud og om seg selv.
 Jesus leste at Gud hadde sendt Ham for “å sette undertrykte fri.”
Hvem er undertrykt?
De som er under Satans onde makt.

Hva er det som fyller tankene til folk som er undertrykt?
Sorg og angst.

Satan er ond og vil ødelegge alle mennesker. Men Jesus kom for å frelse dem som innser at de er
hjelpeløse syndere som trenger å bli satt fri fra Satans makt.

Les Hebreerne 2:14-15.
 Til slutt leste Jesus at Gud hadde sendt Ham for “å utrope et nådens år fra Herren.”
“Et nådens år fra Herren” refererer til Jubelåret som Gud hadde bedt israelittene feire hvert 50. år.
Det var et gledens år, fordi dette året skulle alle slavene bli gitt fri, all gjeld skulle bli slettet og all
jord som var blitt solgt av en israelitt, skulle bli gitt tilbake til sin opprinnelige eier igjen.
Jubelåret pekte framover til tiden da Jesus skulle komme å utfri dem fra slaveriet under synden og
Satan, og føre folket tilbake til fellesskap med Gud. Da Jesus leste dette avsnittet fra Guds Ord,
forsto jødene uten tvil at Han påberopte seg å være Guds Sønn, Forløseren.
Vers for læreren: 3 Mosebok 25:10, 28; 3 Mosebok 27:17; 4 Mosebok 36:4; Esekiel 46:17
 Jesus er vår Forløser.
La oss se på dette avsnittet som Jesus leste. Tenk over den betydning det har også for oss.

Les Lukas 4:18-19 igjen.
Hva gjorde Jesus da vi var åndelig fattige, uten mulighet til å behage Gud, og å betale
syndegjelden vår?
Han kom og betalte vår syndeskyld.

Hva gjorde Han da vi hadde hjertesorg på grunn av våre mange synder?
Han tilgav oss syndene våre.

Hva gjorde Jesus da vi var fanget under synden og Satans makt?
Han satte oss fri så vi kunne bli Guds barn.

Hva gjorde Jesus da vi var blinde og ikke forsto sannheten om oss selv og om Gud?
Han åpnet vår forstand så vi kunne se sannheten om Ham og om oss selv.

Hva gjorde Jesus da vi var undertrykt og fylt med sorg og angst?
Han kom og fridde oss ut.

8.

Jesus gjorde mange mirakler.

 Når Jesus gjorde mirakler viste Han at Han er Forløseren fra Satans, syndens og dødens makt.
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Han helbredet de syke og drev ut onde ånder av besatte mennesker.

Les Markus 1:34.
Jesus gjorde også mange andre mirakler mens Han levde på jorden. Han gjorde alt ved Den Hellige
Ånds kraft. Det største av alle miraklene Han gjorde var at Han vakte opp døde.

9.

Jesus valgte 12 disipler.

 Jesus valgte ut 12 disipler fra dem som fulgte Ham. De ble Hans apostler.
Lærer: Vis på tidslinjen “De 12 apostlene.”

Les Markus 3:13-19.
Disse 12 mennene var sammen med Jesus de tre årene Han underviste her på jord. Herren lærte
dem opp til å forkynne evangeliet og til å lære opp de troende.
Alle bortsett fra Judas, som forrådet Jesus, ble lærere og veiledere for de som trodde på budskapet
de forkynte.

10. Jødene forkastet Jesus.
 De jødiske lederne nektet å tro at Jesus var Forløseren som Gud hadde lovt å sende.
Det var noen som tok imot Jesus som Forløseren, men de jødiske lederne nektet å tro at Han var den
som Gud hadde lovt å sende til verden.
 Jødene slo seg sammen og planla hvordan de kunne få tatt livet av Jesus.

Les Markus 14:1.
Hvem var det som ledet Judas Iskariot til å forråde Jesus?
Satan.

Les Markus 14:10-11.
11. Konklusjon
 I denne leksjonen har vi gjennomgått noen få nøkkelpunkt fra Kristi liv.
Det er mye mer enn det vi har nevnt her, men det kommer vi ikke til å ta med i dette opplegget.
Tenk etter om dere husker noe fra livet til Jesus. Er det noe av det Han lærte eller noe fra livet Hans
som vi ikke har nevnt i denne leksjonen? Del en av dem og forklar hvordan Jesus var ledet av Den
Hellige Ånd i den sammenhengen.
Lærer: Hvis deltakerne trenger nærmere forklaring, kan du gi dem eksempler som at “Jesus
velsignet brødet og fiskene så Han kunne mette over 5000 mennesker. Han var avhengig av
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Den Hellige Ånds kraft for å mangfoldiggjøre maten.” Du kan dele opp deltakerne i mindre
grupper så de kan fortelle til hverandre. Avslutt leksjonen med ei bønnestund.
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