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Jesus lovte at Den Hellige Ånd skulle
komme og ta bolig i de troende.

Leksjon

12
Oversikt

1.

Innledning

2.

Jesus spiste påskemåltidet sammen med disiplene sine. (Markus 14:12-16, 22-24)

3.

Jesus trøstet disiplene og lovte å lage til en plass for dem i Himmelen. (Johannes 14:1-3; Filipperne
3:20; Kolosserne 1:18; Hebreerne 12:22-24)

4.

Jesus trøstet disiplene med at Han lovte å sende Den Hellige Ånd til å være deres veileder.
(Johannes 14:16-17, 26; 1 Korinterne 2:11-12)

5.

Jesus sa at Den Hellige Ånd skulle overbevise dem som ikke trodde. (Johannes 16:8-11)

6.

Jesus lovte at Den Hellige Ånd skulle lære disiplene mange ting. (Johannes 16:12-15; Jesaja 53:1-12)

1.

7 Jesus døde som vår stedfortreder for å kjøpe oss tilbake til Gud. (Jesaja 53:1-12)

7.

Jesus ba apostlene vente på Den Hellige Ånd. (Ap gj 1:1-5, 8)

8.

Jesus dro opp til Himmelen. (Ap gj 1:9-11)

9.

Konklusjon

Om denne leksjonen
I denne leksjonen fokuserer vi på Jesus sine løfter om at Han ville sende Den Hellige Ånd på en ny måte
til dem som tror på Ham. Dette legger grunnlaget for det som vi skal lære om Den Hellige Ånds gjerning
i Apostelgjerningene.
Tips til læreren
Undervis alt unntatt det som står i de grå boksene.

1.


Innledning
Vi skal begynne med å repetere noe av det vi har lært.
Lærer: Repeter forrige kapittel ved å bruke spørsmålene som følger. Forventet svar står i
kursiv etter hvert spørsmål.
Bibelen forteller oss at Johannes, som kom før Jesus, var fylt med Den Hellige Ånd fra fødselen
av. Hvorfor hadde Den Hellige Ånd kontroll i Johannes sitt liv?
For å sette han i stand til å forberede jødene på å ta imot Forløseren.
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Hvordan kunne Maria, som var jomfru, føde Jesus?
Ved Den Hellige Ånds kraft.

Hva var Jesu dåp et bilde på?
Hans død og oppstandelse. Da Han gikk under vann, symboliserte det Hans død og begravelse til frelse for
syndere. Da Han kom opp av vannet, var det et bilde på Hans oppstandelse og at Han ville gi liv til alle som
trodde på Ham.

Hvorfor kom Den Hellige Ånd ned og ble over Jesus etter at Han var døpt?
For å sette Han i stand til å si og gjøre alt Gud hadde planlagt.

Hva sa Jesus om seg selv da Han leste ordene: “Herrens Ånd er over meg?”
At Han var Guds budbærer, under den Hellige Ånds kontroll.

2.


Jesus spiste påskemåltidet sammen med disiplene sine.
Guds time var kommet da Jesus skulle dø for verdens synder.
Jesus visste at Han snart ville bli korsfestet, men før Han døde ville Han feire påskefesten sammen
med disiplene sine.
Lærer: Gi deltakerne tid til å svare på spørsmålene. Noen ganger er flere svar riktige, men
andre ganger er det bare ett riktig svar. Etter at deltakerne har svart, kan du gi dem svaret som
står i kursiv her i leksjonen.
Hvilken hendelse feiret jødene hvert år i påsken?
De feiret at Gud sparte den førstefødte sønnen til forfedrene deres, og at Han utfridde israelittene fra slaveriet i
Egypt.



Jesus sendte disiplene sine av sted for å lage til et sted der de kunne feire påskefesten.
Lærer: Når du ser ikonet med en åpen Bibel og ordet “Les”, kan du be en av deltakerne om å
lese avsnittet høyt.

Les Markus 14:12-16.


Etter at de hadde spist sammen, innførte Jesus noe helt nytt.
Han selv, Guds lam, skulle snart dø som det siste og endelige offer. Det er derfor påskefesten ble
byttet ut med det som vi kaller ”Herrens nattverd” eller ”brødsbrytelse”.
Mot slutten av måltidet tok Jesus et brød, brøt det og delte ut til disiplene. Han sa at brødet
symboliserte kroppen Hans som skulle bli gitt som et offer for syndere.
Etterpå tok Han vinen. Den var et symbol på Hans blod som Han skulle gi som betaling for synden.

Les Markus 14:22-24.


I disse versene brukte Jesus ordene: “Den NYE pakts blod.”
Hva var grunnlaget for den gamle pakt Gud hadde inngått med israelittene på Sinaifjellet?
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At de holdt Loven.

Hvorfor var det ikke noen garanti for at Gud godtok dem under den første pakt?
Fordi den var avhengig av det menneskene gjorde.

Hvorfor kunne ingen bli frelst under den gamle pakt?
Fordi det var umulig for syndige mennesker å oppfylle slike krav.



Den nye pakt er grunnet på at Jesus Kristus gav sitt legeme og blod som offer.
Hvordan kan de som tror på Jesus Kristus som sin Frelser være sikker på Guds fulle aksept?
Fordi Jesu offer er fullstendig tilfredsstillende for Gud. Han betalte hele prisen for vår forløsning.

I Ham er vi helt trygge.
Vers for læreren: 1 Korinterne 5:7 Hebreerne 10:5-18

3.



Jesus trøstet disiplene med at Han lovte å lage til et sted for dem i
Himmelen.
Jesus sine disipler var triste og forvirret.
De forsto ikke hvorfor Jesus sa at Han skulle dø. De ville ikke at Han skulle forlate dem



Jesus trøstet disiplene sine.

Les Johannes 14:1-3.
Hvordan kunne disse ordene være til trøst for disiplene?
Jesus lovte at Han skulle lage til et sted for dem. Han forsikret dem om at de skulle få se Ham igjen og være
sammen med Ham i Himmelen.



Himmelen er et virkelig sted.
Jesus kalte stedet “Min Faders hus.”
Da Jesus hadde fullført oppgaven sin på jorda, forlot Han denne verden og gikk tilbake til sin Far i
Himmelen. Som vi skal se senere i denne leksjonen, fikk disiplene se at Jesus for opp til Himmelen.
Jesus var en virkelig person som gikk til et virkelig sted.



Himmelen er alle troendes framtidige hjem.
Nå når vi er Guds barn er ikke denne verden vårt hjem lenger. Vi er borgere av Himmelen. Hver dag
kan vi tenkte at dette kan være dagen da Jesus kommer tilbake. Tilbake for å ta oss ut av verden for
å være sammen med Ham for evig i Hans Fars hus.

Les Filipperne 3:20.
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Lærer: Vis Illustrasjon 43.

Vers for læreren: Apostlenes gjerninger 1:9


Det er mange som bor i Himmelen allerede.

Les Hebreerne 12:22-24.
Hvilke navn for Himmelen finner du i disse versene?
• Sions berg
• Den levende Guds stad
• Det himmelske Jerusalem

Hvem bor i Himmelen i følge disse versene? La oss sette opp ei liste, så diskuterer vi det
etterpå.
• En skare av engler som ingen kan telle
• Menigheten av de førstefødte
• Gud, som er alles dommer
• De rettferdiges ånder
• Jesus.

Nå kan vi se på hver enkelt av disse.


Det er “en skare av engler som ingen kan telle” i Himmelen.
Hvem er alle disse englene?
Det er de som var trofaste imot Gud da Lusifer gjorde opprør imot Ham.



Det er “menigheten av de førstefødte.”
For å forstå hvem disse er, må vi først forstå at Jesus er ”den førstefødte.”

Les Kolosserne 1:18.
Jesus blir kalt “den førstefødte” fordi Han var den første personen som sto opp fra de døde og aldri
skal dø igjen. Alle andre som ble reist opp fra de døde, døde igjen senere. Men da Jesus Kristus sto
opp fra de døde, ble kroppen hans forandret til en åndelig, evig og fysisk kropp som ikke kan dø
igjen. Det var i denne kroppen Jesus for tilbake til Himmelen og tok plass ved sin Fars høyre hånd.
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Kort tid etter dette begynte Jesus sin menighet – “menigheten av de førstefødte.” Når vi studerer
apostelgjerningene får vi lære om begynnelsen til Jesus Kristi menighet.
Etter at Jesus begynte sin menighet, er det mange av medlemmene som har dødd og gått til
Himmelen, men de er fortsatt en del av menigheten. Det er derfor de blir kalt “menigheten av de
førstefødte” i Himmelen.
Vers for læreren: 2 Korinterne 5:8


Disse versene i Hebreerne forteller oss også at “Gud, alles dommer,” er i Himmelen.
Gud er alle steder, men Himmelen er Guds hjem.



I Himmelen er “de rettferdiges ånder.”
Disse er en del av Jesu Kristi menighet.
Hvem tror du de er?
Det er de som døde i tiden fra Abel til Jesus begynte sin menighet.

Disse troende blir kalt “rettferdige.”
Disse troende levde før Jesus kom til jorda, så hvordan kunne Gud ta i mot dem som
rettferdige?
Det var fordi de trodde på Guds løfter og stolte på at Han ville sende Forløseren.

Kan du nevne eksempler på “rettferdige mennesker”?
Abel, Noah, Abraham og Sara.



En dag skal også vi være i Himmelen.

Les Johannes 14:1-3 igjen.
4.


Jesus trøstet disiplene med at Han lovte å sende Den Hellige Ånd til dem.
Disiplene var triste fordi det ikke var noen som kunne hjelpe dem når Jesus var borte.
Da Jesus var sammen med disiplene kunne de spørre Ham om råd og hjelp. Samme hvor vanskelig
situasjon de var i, hadde Jesus alltid løsningen. Derfor tenkte disiplene at de ikke hadde noen til å
undervise og rettlede seg når Jesus forlot dem.



Jesus sa at Han skulle be sin Far om å sende dem en annen hjelper.
Lærer: Ordet “en annen” viser at denne hjelperen skulle være “lik Kristus.”
Denne hjelperen er Den Hellige Ånd som kom og overtok Jesus sin plass på jorda. Han kom for å
være alt det Jesus hadde vært for de troende, ja, mer enn det. Han skal være hos den troende i all
fremtid.

Les Johannes 14:16-17.


Jesus sa at hjelperen er “Sannhetens Ånd.”
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En grunn til at Den Hellige Ånd blir kalt “Sannhetens Ånd,” er at Han ledet dem som skrev ned
Skriftene slik at alt de skrev var sannheten.
En annen grunn til at Den Hellige Ånd blir kalt “Sannhetens Ånd,” er at Han bruker Guds Ord til å vise
menneskene sannheten om seg selv og om Gud.


Den Hellige Ånd lærte oss sannheten før vi kom til tro.
Før vi kom til tro på Jesus Kristus, lærte Den Hellige Ånd oss sannheten så vi kunne tro. Hvis det ikke
hadde vært for Den Hellige Ånd hadde ingen av oss forstått hvor syndige og hjelpeløse vi er, og at vi
trenger å stole på Jesus Kristus som Frelser for å få tilgivelse.



Den Hellige Ånd fortsetter å lære oss sannheten.
Folk kan lære oss Guds Ord, men det er bare Den Hellige Ånd som kan gjøre at vi forstår sannheten
med våre hjerter.

Les 1 Korinterne 2:11-12.


Den Hellige Ånd kom for å bo i disiplene.

Les Johannes 14:16-17 om igjen.
Den Hellige Ånd skulle komme og overta Jesus sin plass, men Han skulle ikke bare være HOS dem,
Han skulle være i dem.
Senere, når vi studerer Apostlenes gjerninger, skal vi lære om hvordan Jesus oppfylte sitt løfte og
sendte Den Hellige Ånd til å bo i disiplene og i alle troende.


Den Hellige Ånd skulle lære apostlene nye ting og minne dem på det de allerede hadde lært av Jesus.

Les Johannes 14:26.
Lærer: Vis Illustrasjon 63.



Den Hellige Ånd ledet apostlene og andre som skrev det Nye Testamentet.
Ingenting av det Nye Testamentet var skrevet da Jesus for opp til Himmelen. Etter at Han for opp,
oppfylte Han løftet om å sende Den Hellige Ånd. Ånden skulle minne skribentene om alt det Han
hadde sagt og gjort.
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Jesus sa at Den Hellige Ånd skulle overbevise de som ikke trodde.
Da Den Hellige Ånd kom skulle Han også lære dem som ikke var frelst.
Den Hellige Ånd bor ikke i dem som ikke tror, men dersom de lytter til Guds Ord vil Ånden lære dem
det de trenger å vite for å bli frelst.

Les Johannes 16:8-11.


Tenk på hvordan dere kom til tro på Jesus Kristus.
Hva lærte Den Hellige Ånd dere når du hørte sannheten?
• Han lærte oss hvem Gud er og hva Han sier om synd.
• Han viste oss at vi var syndere, fordømt av Gud og uten mulighet til å frelse oss selv.
• Han lærte oss at Jesus Kristus betalte prisen for alle våre synder da Han døde på korset.

Du forsto det kanskje ikke da, men Den Hellige Ånd virket i livet ditt og overbeviste deg om at du
måtte bli omvendt og tro på Jesus.


Vi må ikke stole på vår egen visdom eller evner når vi skal undervise noen som ikke er troende.
Vi må stole på Den Hellige Ånd, fordi Han er den eneste som kan lære dem å forstå Guds Ord.

Les Johannes 6:8-11 om igjen.
Lærer: Vis illustrasjon 63 igjen.



Den Hellige Ånd bruker Guds Ord til “å overbevise om synd.”
Da Jesus var i verden nektet de fleste å akseptere Ham som Guds Sønn, Forløseren som Gud hadde
lovt å sende til verden. Den Hellige Ånd kom for å overbevise folk om at de gjorde synd når de
forkastet Jesus som sin Frelser.



Den Hellige Ånd bruker Guds Ord til “å overbevise verden … om rettferdighet.”
Jesus sa at Han var Guds Sønn, Forløseren sendt av Gud. Men de jødiske lederne beskyldte Ham for å
være en løgner og en som utførte mirakler ved Satans makt. De så på Ham som en urettferdig mann
og dømte Ham til døden.
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Den Hellige Ånd kom for å overbevise verden om at Jesus var den Han sa Han var – den rettferdige
Guds Sønn, verdens Frelser.
Gud beviste at Jesus hadde rett i alt Han sa ved å reise Ham opp fra de døde og ta Ham opp til
Himmelen.


Den Hellige Ånd bruker Guds Ord til “å overbevise verden … om dom.”
I Edens hage sa Gud at kvinnens ætt skulle knuse slangens hode. Dette skjedde da Jesus døde på
korset og sto opp igjen. Jesus seiret over Satan da Han døde og sto opp igjen. En dag skal Jesus kaste
Satan i helvete, og der skal han være for evig og alltid.
Jesus sa at når Den Hellige Ånd kom, skulle Han lære verden om dom og at dommen over dem som
gjør opprør imot Gud og følger Satan er fastsatt. Den er fastsatt fordi Jesus allerede har vunnet seier
over Satan.



De fleste mennesker nekter å godta det Den Hellige Ånd sier til dem.
Den Hellige Ånd er i verden og taler til verden gjennom Guds Ord, kristen litteratur og troende
mennesker. Men de fleste har samme holdning som menneskene hadde da Noah levde. Den Hellige
Ånd talte gjennom Noah, men folket nektet å tro.
Om vi er trofaste vitner som følger Guds Ord, kan vi være trygge på at Den Hellige Ånd gjør et arbeid
med å overbevise verden om synd, rettferdighet og dom.

6.


Jesus lovte at Den Hellige Ånd skulle lære disiplene mange ting.
Den Hellige Ånd skulle også lære disiplene mange ting som de ikke forsto enda.

Les Johannes 16:12-15.
Selv om Jesus hadde undervist disiplene i tre år, var det mange andre ting Han ville at de skulle lære.
Men før de kunne lære mer, måtte Jesus dø, stå opp fra de døde og fare opp til sin Far i Himmelen.
Jesus lovte at når Han kom tilbake til Himmelen, skulle Den Hellige Ånd komme og bli i disiplene, og
Han skulle lære dem mange ting som Jesus ville at de skulle vite.


Det som Den Hellige Ånd lærte disiplene etter at Jesus for opp til Himmelen, er skrevet ned i den
siste delen av Bibelen - fra Apostlenes gjerninger til Johannes åpenbaring.
Vi skal studere noen av disse bøkene senere i Fjellgrunn-serien.



Jesus lærte disiplene om den Hellige Ånd da de var på det rommet hvor de spiste påskemåltidet
sammen.
Han fortsatte med å lære dem da de gikk til Getsemanehagen, der Judas kom og forrådet Jesus til
dem som korsfestet Ham.

7.

Jesus døde som vår stedfortreder for å føre oss tilbake til Gud.
Les Jesaja 53:1-12.
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Lærer: La deltakerne lese et vers hver. Å lese dette avsnittet selv gir mer personlig mening.
Lærer: Vis Illustrasjon 43.

Vers for læreren: Johannes 14:31; Johannes 18:1

8.


Jesus ba apostlene vente på Den Hellige Ånd.
Etter at Jesus hadde stått opp fra de døde, beviste Han for apostlene at Han virkelig levde.

Les Apostlenes gjerninger 1:1-3.


Jesus minnet dem om at Den Hellige Ånd skulle komme og ta Hans plass.

Les Apostlenes gjerninger 1:4-5.


Vi har allerede lært mange ting om Den Hellige Ånd.
Lærer: Vis på tidslinjen hendelser og navn mens du repeterer.
Vers for læreren: 1 Mosebok 1:1-2, 26; 1 Mosebok 6:3; 1 Mosebok 41:38; 2 Mosebok 31:1-5;
Dommerne 3:10; Dommerne 6:34; Dommerne 14:6; Dommerne 15:14; 1 Samuel 10:6; 1
Samuel 16:13-14; Matteus 1:18; Matteus 3:11; Lukas 1:15; Lukas 4:14; Johannes 3:34. Disse
versene omtaler at vi repeterer.
Hvor var Den Hellige Ånd før verden ble skapt?
Han var sammen med Gud Far og Gud Sønnen. Den Hellige Ånd er Gud.

Hva var Den Hellige Ånds oppgave i skapelsen?
Han samarbeidet med Gud Far og Gud Sønnen i å skape alle ting i begynnelsen.

Hva bestemte Den Hellige Ånd sammen med Faderen og Sønnen før de skapte Adam og Eva?
At de skulle skape Adam og Eva i Guds bilde.

Hva gjorde Den Hellige Ånd da Noah talte?
Den Hellige Ånd talte til folket gjennom det Noah sa og gjorde.
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Hvem var det som gjorde menn og kvinner i stand til å utføre Guds oppgaver i
gammeltestamentlig tid?
Den Hellige Ånd.

Hva gjorde Den Hellige Ånd for at Josef skulle kunne forklare drømmene til Farao i Egypt?
Den Hellige Ånd gav Josef visdom til å tolke Faraos drømmer helt riktig.

På hvilken måte var Den Hellige Ånd med i arbeidet med å bygge tabernaklet?
Han gav Besalel visdom til å lage tabernaklet og alle delene som skulle være i det, akkurat slik Gud hadde sagt
til Moses.

Hvordan gjorde Den Hellige Ånd dommerne i Israel i stand til å utføre sine oppgaver?
Den Hellige Ånd gav dem visdom til å lede nasjonen Israel til å vinne seier over sine fiender.

Da Saul ble konge, kom Den Hellige Ånd over ham og utrustet ham til å herske over Israel som
Guds representant. Hva skjedde da Saul var ulydig imot Gud?
Gud tok sin Ånd bort fra Saul.

Hvilken rolle hadde Den Hellige Ånd i David sitt liv, han som var den neste kongen i Israel?
Den Hellige Ånd utrustet David med visdom så han ble en suksessrik konge, og han skrev mange av Salmene.

Hvem gav profetene i det Gamle Testamentet visdom til å forkynne og skrive?
Den Hellige Ånd.

Hvordan kunne Maria, ei jomfru, bli med barn og føde Jesus?
Ved at den Hellige Ånd gjorde et under.

Hvem gav døperen Johannes kraft til å forberede jødene på å ta imot Jesus som Forløseren?
Den Hellige Ånd.

Jesus var Gud kommet som menneske, men hvilken del hadde Den Hellige Ånd i Hans liv?
Den Hellige Ånd var alt i Jesus sitt liv. Jesu taler, mirakler, død og oppstandelse – alt var gjort i Den Hellige Ånds
kraft.



Jesus lovte sine apostler at Den hellige Ånd skulle komme og gi dem kraft til å være Hans vitner.

Les Apostlenes gjerninger 1:8.
Apostlene og alle troende skulle fortelle verden om Jesu fødsel, liv, død, begravelse, oppstandelse og
himmelfart.
De kunne ikke fortelle om Gud i sin egen visdom eller kraft.
Hvorfor ville ikke folk tro på fortellingene om Jesus hvis Guds barn bare skulle fortelle dem i
egen kraft?
Fordi det er bare Den Hellige Ånd som kan overbevise folk om at Bibelen er sannheten.

Jesus lovte at Den Hellige Ånd skulle bo i Guds barn og gi dem kraft til å være effektive vitner for
Ham.
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Jesus for opp i Himmelen.
Les Apostlenes gjerninger 1:9-11.

10. Konklusjon


I dag har vi lært om hva Jesus lovte, og arbeidet til Den Hellige Ånd.
Jesus har lovet å lage til et sted for deg i Himmelen. Hva betyr dette for deg i ditt daglige liv?
Hva betyr det for deg at Den Hellige Ånd gir deg styrke og oppmuntring?
Lærer: Vis Illustrasjon 43. Vis linjen om det å
være vitne for Jesus.

Lærer: Avslutt leksjonen med ei bønnestund.

Neste bok i Fjellgrunnserien er Apostlenes gjerninger.
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