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Vi må undervise Guds Ord for at mennesker
skal se sitt behov for å ta imot evangeliet.
Skriften lærer oss om vår posisjon i Kristus
og Guds vilje for våre liv.

Oversikt
1.

Innledning

2.

Gud vil at alle skal høre evangeliet. (Matteus 9:12; Markus 16:15; Romerne 3:20; 1 Korinterne
15:1-4; 1 Timoteus 2:3-4)

3.

Vi skal studere Guds Ord fra en annen synsvinkel.

4.

Alt Gud vil vi skal vite, er vist oss i Bibelen. (Romerne 15:4; 2 Timoteus 3:16-17)

5.

Gud har talt tydelig, og Han har bevart sitt Ord.

6.

Vi skal repetere hovedlinjene i Bibelen.

7.

Konklusjon (2 Timoteus 3:16-17)

Bruk spørsmål
Hver leksjon begynner med repetisjonsspørsmål fra den foregående leksjonen. Repetisjonsspørsmål
gjør det lettere å huske. I tillegg kommer det spørsmål underveis i leksjonen som er med å få i gang
samtaler om temaene. Her er noen forslag til hvordan en kan bruke spørsmål:


Gi deltakerne anledning til å svare. Gi dem tid til å tenke og diskutere viktige poeng.



Hvis deltakerne ikke har noe svar eller de svarer feil, kan du stille hjelpespørsmål eller gi dem
svaret som er nevnt i leksjonen.



Husk at deltakerne kan komme med gode svar som ikke er nevnt i teksten. Det er flott, for det
viser at de forstår sannhetene. Men gjenta spørsmålet og gi svaret som er nevnt i teksten.



Dersom de kommer med et svar som skaper uenighet, må du ikke diskutere det med dem. Du
må la dem forstå at de forskjellige meningene er mellom dem og Gud, ikke mellom dem og deg.
Si at dere skal fortsette å se på hva Skriften sier om saken.



Ikke «grill» deltakerne. Spørsmålene skal ikke være noen konkurranse eller test på hva de husker
eller forstår. De skal være et redskap til å få deltakerne med og til å understreke sannheter.

Tips

Du skal undervise alt i leksjonen unntatt det som står i de grå boksene.

1.


Innledning
Vi vil begynne med å se på hva vi allerede har lært.

Hvilke to kategorier mennesker regner Gud med i denne verden?
De som er Guds barn og de som fortsatt er under Satans makt.

Hva gjorde Guds Ånd med deg i det øyeblikket du kom til tro på Jesus Kristus som din
Frelser?
Han gjenfødte deg til å bli Guds barn og dermed medlem av Guds familie.

Gud er den store Skaperen og Mesteren. Hva fortjener Han å få av oss?
Vår lovprisning.

Hva vil det si å tilbe Gud “i ånd og sannhet”?
Det vil si å tilbe Ham med et oppriktig hjerte, på den måten Han har vist oss i sitt Ord.

Hvordan kan vi tilbe Gud?
• Ved sang
• Ved å fortelle andre hva Gud har gjort for oss
• Gjennom bønn

2.


Gud vil at alle skal høre evangeliet.
Før Jesus for opp til Himmelen, gav Han disiplene sine et påbud.
Lærer: Når du ser ikonet med en åpen Bibel, kan du be en av deltakerne lese det som
står i henvisningen.

Les Mark 16:15.
Dette påbudet gjelder alle troende til alle tider, også oss.
Lærer: Når du ser ikonet for spørsmål, skal du stille spørsmålet og gi deltakerne tid til å
tenke og komme med svar. Noen ganger er flere svar riktige. Gi dem alltid svaret som
er nevnt i teksten.
Hva er evangeliet som skal bringes ut til alle mennesker i hele verden?
Apostelen Paulus definerer evangeliet klart og tydelig i sitt første brev til menigheten i Korint.

Les 1 Korinterne 15:1-4.


Gud vil ikke at noen skal gå fortapt.

Les 1 Timoteus 2:3-4.


Det er derfor dere fikk undervisning fra Fjellgrunn: Fra skapelsen til Kristus.
Lærer: Vi regner nå med at deltakerne allerede har gjennomgått Fjellgrunn: Fra
skapelsen til Kristus.

Vi ville at dere skulle forstå og tro evangeliet. Nå er det alle oss som tror som har ansvaret for
å gi det videre til andre.



De som ennå ikke tror evangeliet trenger å bli forberedt så de kan forstå og ta imot det.
Lærer: Hver gang du ser en del av et vers bli sitert, slik som nedenfor, skal du lese det
rett fra leksjonen. Resten av verset inneholder temaer som ikke passer med det vi nå
omtaler.
Jesus forklarte dette i Matteus 9:12, der sa Han at det ikke er de friske som trenger lege, men
de syke.
Lærer: Forklar at en person må bli klar over at han er syk før han vil oppsøke lege.
Eksempel: Du føler deg så syk at vennen din må ta deg med til legen. Etter at legen har
undersøkt deg, stiller han diagnosen og skriver ut resept på medisinen du trenger. Men
før du forlater legekontoret, sier du at vennen din også må bli undersøkt og få medisin.
Hvis du gjorde det, hva tror du vennen din ville si?
Kanskje noe slikt som at, “Jeg trenger ikke å bli undersøkt! Jeg er ikke syk!”
Men senere når dere er kommet hjem, får vennen din de samme symptomene som
deg.
Hva vennen din si dersom du nå foreslår at han må gå til legen?
Ja, jeg er syk og trenger medisin.



På samme måte er det med evangeliet. Mennesker som ikke er klar over at de er hjelpeløse
syndere ser ikke behovet for å blir frelst.
Dersom de ikke ser at de er syndere, uten noen mulighet til å redde seg selv fra Guds dom, er
det nytteløst å fortelle dem om Guds gave, tilgivelse og frelse ved Jesus Kristus.
Hvorfor er det nytteløst?
Så lenge de stoler på sine egne gode gjerninger eller religiøsitet, vil de ikke forstå eller akseptere Guds
frelse ved Jesus Kristus alene.

De må forstå at Gud, deres Skaper, er hellig og krever død som betaling for synd.


Gå ikke for fort fram når du skal fortelle evangeliet.
Bruk tid og finn ut hva de tror og hva de stoler på som grunnlag for at Gud skal ta imot dem.
De er kanskje enige i at de er syndere, men de tror ikke at de er så hjelpeløse at de ikke kan
frelse seg selv.



Før du forteller dem den “gode nyheten,” må de få høre den “dårlige nyheten.”
De må se seg selv på samme måte som Gud ser dem og forstå at de er under Guds dom. De
må få dette nøye forklart. La Den Hellige Ånd få tid til å vise dem deres sanne åndelige
stilling.



Fortell andre på samme måte som du har fått det fortalt.
Lærer: Vi går ut fra at deltakerne allerede har gjennomgått “Fjellgrunn: Fra skapelsen
til Kristus.” Hvis de ikke har gjort det, kan du anbefale dem å gjennomgå dette første
kurset i Fjellgrunn-serien først.

Før vi fortalte dere at Jesus døde for å kjøpe dere fri fra synden og straffen, underviste vi fra
det Gamle Testamentet.
Lærer: Vis på Tidslinjen mens du repeterer den grunnleggende sannheten.
o

Vi fortalte om Gud, vår allmektige Skaper.
Hvorfor var det så viktig å forstå hvordan Gud er?
Vi må forstå at Han er suveren og at menneskene står ansvarlige overfor Ham.

o

Vi fortalte også om da universet ble skapt.
Hva lærte dere om Guds egenskaper da vi gjennomgikk skapelsen?
At Han er mektig, hellig, vis, omsorgsfull og en som har system.

o

Vi lærte også om at Gud skapte englene.
Hva gjorde Lucifer, som var den vakreste og mest intelligente av englene?
Han gjorde opprør imot Gud og prøvde å overta Guds posisjon.

o

Vi lærte at Adam og Eva ble skapt, og om hvordan de vendte seg bort fra å være avhengige
av Gud.
Hva var resultatet av at de gjorde opprør imot Gud?
De ble skilt fra Gud, og Gud sendte dem ut av Edens hage.

Adam valgte å være ulydig mot Guds bud som sa at de ikke skulle ete av frukten på
Kunnskapens tre. Hva skjedde med Adam og alle Adams etterkommere?
Alle mennesker ble født som syndere, skilt fra Gud og under dødsdom.

Før Gud sendte Adam og Eva ut av hagen, gav Han dem et løfte. Hvem lovte Han å
sende?
Forløseren.

Hva gjorde Gud for å gi Adam og Eva klær, og hva minnet det dem om?
Gud drepte dyr og laget skinnklær til Adam og Eva. Det minnet dem om at konsekvensene av synd var
død.

I løpet av kurset fikk dere en oversikt over det Gamle Testamentet. Gud talte til hjertene og
tankene deres slik at dere kunne se at dere hadde bruk for frelse ved Jesus Kristus.


Gud brukte fortellingene dere hørte fra det Gamle Testamentet til å vise dere at dere hadde
bruk for evangeliet.
Lærer: La deltakerne fortelle hva de lærte om seg selv og om Gud gjennom
fortellingene fra det Gamle Testamentet. Still følgende spørsmål for å få fram spesielle
sannheter.
Hva var det som overbeviste deg om din egen synd og hjelpeløshet i fortellingene fra det
Gamle Testamente?
• Guds natur og karakter – at Han er hellig og ikke godkjenner menneskets forsøk på å gjøre seg selv
bra nok for å bli akseptert av Gud.
• Adams synd, og at synden og døden gjaldt alle Adams etterkommere.
• Å se hvordan menneskene hele tiden gjorde opprør imot Gud.

På hvilken måte hjalp historiene fra det Gamle Testamentet dere til å forstå at bare Gud
kunne utfri dere fra straffen dere fortjente?
Ved å forstå at alt måtte bli gjort på Guds måte dersom en skulle bli frelst fra straffen.

Dette grunnlaget gjorde at dere tok imot og trodde budskapet i evangeliet.


Da dere fikk undervisning om Loven, ble dere overbevist om at dere var syndere.
Romerne 3:20 sier, “ved loven kommer erkjennelse av synd.”
Hvordan vil dere forklare dette verset?
Loven gjør oss oppmerksomme på hva synd virkelig er, og overbeviser oss om synd. Vi ser at Guds
standard er fullkommen..

Hva oppdaget dere da vi studerte Guds rettferdige krav?
At alle var under dødsstraff fordi vi er lovbrytere.

Når dere forsto at dere hadde brutt Guds bud, førte det til en oppriktig omvendelse, og det
er forutsetningen for tro og frelse.
Vers for læreren: Apostlenes gjerninger17:30-31


Da du fikk høre hva Jesus gjorde for oss, var det som å legge taket på en solid bygning med et
godt fundament.
Gud hadde forberedt din forståelse og ditt hjerte, og det førte til at du kunne stole helt og
fullt på det Jesus gjorde for deg.
Når du underviser andre på samme måte som du selv er blitt undervist, vil du forberede
deres hjerte til å ta imot budskapet i evangeliet.

3.


Vi skal studere Guds Ord fra en annen synsvinkel.
Vi skal igjen starte i 1 Mosebok og studere Skriften sammen.
Men denne gangen skal vi legge vekt på andre ting enn sist. Vi skal studere som Guds barn –
som er blitt akseptert av Ham.



Første gang fokuserte vi på at alle er født adskilt fra Gud på grunn av Adams synd.
Da Adam ble sendt ut av Edens hage skjedde det noe med alle hans etterkommere, hva
var det?
Vi var alle utestengt av hagen, uten håp om å komme til Livets tre.

På hvilken måte var vi lik folket på Noah sin tid?
Vi var stengt ute, borte fra Gud, på vei mot evig fortapelse.



Nå når vi tror, er vi ikke lenger skilt fra Gud.
Ved Kristus er alle våre synder blitt tilgitt, og vi har fått evig liv. Vi kan glede oss sammen med
Gud og bli bedre kjent med Ham for hver dag.
Hvorfor er det slik? Hvorfor er vi som troende ikke lenger utestengt fra Gud og alle Hans
velsignelser? Er det fordi vi er så gode? Er det fordi vi har gjort så mye godt?

Nei! Det er bare på grunn av Herren Jesus Kristus.



I dette kurset vil hovedvekten bli lagt på at vi er fullstendig trygge i Kristus.
Vi skal repetere historier fra det Gamle og det Nye Testamentet. Etter hvert som vi gjør det,
vil vi forstå mer og mer at alt Gud krever av oss som syndere, har Han gitt oss i vår Frelser
Jesus Kristus. Alle velsignelsene har Gud gitt oss fordi Han er en nådig og miskunnelig Gud.
Hva tror du vi blir inspirert til å gjøre etter hvert som vår forståelse av hva Gud har gjort
for oss vokser?
Tilbe og takke Gud mer og mer.

4.


Alt Gud vil at vi skal vite, er fortalt oss i Bibelen.
Alt Gud vil at Hans barn skal vite, er i Skriften.
Før Bibelen var fullført, talte Gud noen ganger direkte eller gjennom åpenbaringer.
Hvorfor skal vi ikke vente at Gud taler til oss på slike måter i dag?
Fordi alt Gud vil at vi skal vite, er skrevet ned for oss. Det er ikke noe mer som skal legges til.

Alt Gud ville åpenbare for menneskene er nedskrevet i Bibelen.


Både det Gamle og det Nye Testamentet er Guds Ord til de troende i dag.
Vi må alltid være nøye med at vi tolker Guds budskap i det Gamle Testamentet ved det som
Han åpenbarte til sine barn i det Nye Testamentet. Det er viktig at vi studerer begge bøkene.
Når vi leser det Gamle Testamentet, blir vi oppmuntret og styrket i troen, fordi vi ser at Gud
som VAR er den samme Gud som ER. Han forandres aldri! På samme måte som Han var
nådig og trofast mot sine barn i gammeltestamentlig tid, vil Han alltid være omsorgsfull og
kjærlig imot oss i dag. Han vil alltid sørge for oss og hjelpe og styrke oss, så vi kan gjøre Hans
vilje.

Les Romerne 15:4.


Vi kan stole på at Bibelen forteller oss alt Gud vil at vi skal vite.

Les 2 Timoteus 3:16-17.


Vi må passe på at det vi lærer om Gud stemmer med Bibelen.
Vi lærte i det første kurset at Eva stolte på sin egen forstand med hensyn til hva Gud hadde
sagt om å ete av Kunnskapens tre.
Hva var resultatet?
Hun ble lurt.

Hvordan kan vi unngå å bli lurt når vi blir undervist om Gud og Hans forhold til oss?
Ved å sjekke om det stemmer med det som står skrevet i Bibelen.

Lærer: Forklar at vi må sjekke alt mot Guds Ord.
Eksempel:

Hva bruker en bygningsmann å kontrollere med hvis dørkarmene i et hus forandrer
seg?
En vater.

Hvordan kan han finne ut at materialet han skal bruke har rett lengde?
Han måler det med et metermål.
På samme måte må vi kontrollere alt med Guds Ord. Da vil vi unngå å bli lurt.

5.


Gud har talt tydelig, og Han har bevart sitt Ord.
Gud valgte profeter til å skrive ned sitt Ord.
Det er Gud som er forfatteren av Bibelen, men Han brukte sine ”sekretærer” til å uttrykke
tankene Han la i deres sinn. Selv om Gud lot disse mennene bruke sin egen stil og
uttrykksmåte, hadde Han full kontroll på at de skrev ned nøyaktig det Han ville.
Lærer: Vis Illustrasjon 1.
Pek på ordene “Inspirert av Gud”.

Hvor mange menn brukte Gud til å skrive ned hele Bibelen?
Førti.

Hvor mange år gikk det omtrent fra den første del av Guds Ord var skrevet til hele
Bibelen var ferdig?
Omtrent 1,600 år.



• Bibelen består av mange deler, men det er en bok.
De 66 bøkene var skrevet over en periode på omtrent 1,600 år av 40 forskjellige menn. De
fleste av dem kjente ikke hverandre fordi de levde på forskjellig tid. Likevel er det full
overensstemmelse i det de skrev.
Dette er jo helt utrolig, men hvorfor overrasker det oss ikke?
Gud er forfatteren til hele boken. Han utvalgte og ledet mennene som skrev ned det originale
manuskriptet.

Det kan være utsagn i Bibelen som virker selvmotsigende, men det er sjelden, og de fleste
kan bli forstått ved å sammenligne skriftsteder med andre skriftsteder.


Ned gjennom tidene har Gud våket over sitt Ord.
Lærer: Vis Illustrasjon 1.
Pek på ordene ”Bevart av Gud”.

Hvilke språk var grunntekstene skrevet på?
På de språk profetene snakket – hebraisk, arameisk og gresk.

Hva gjorde jødene når de gamle dokumentene ble utslitt?
De handskrev kopier med pinlig nøyaktighet.



Biblene vi har i dag er oversatt fra mange gamle manuskripter.
Det finnes flere manuskripter av Bibelen enn av noen annen oldtidsbok.
De eldste manuskriptene av det Gamle Testamentet som er funnet, er skrevet ned før Kristi
fødsel. Teksten i disse gamle skriftene, som kalles Dødehavsrullene, stemmer med kopier
som ble laget 1,000 år senere.
Hva slags konklusjon kan vi trekke av at Dødehavsrullene stemmer med manuskripter
som er laget 1,000 år senere?
At de som kopierte de gamle manuskriptene, gjorde det meget nøyaktig.

I Evidence that Demands a Verdict11, forteller Josh McDowell at over 24,000 gamle
manuskripter av det Nye Testamentet eksisterer fremdeles. Den tidligste kopien kan
dateres tilbake til 125 e.Kr.
Når vi i dag ser bakover på denne dokumentasjonen, hva sier det oss om Gud?
At Han våker trofast over sitt Ord.

6.


Vi skal repetere hovedlinjene i Bibelen.
Bibelen består av to hoveddeler – det Gamle Testamentet og det Nye Testamentet.
Det Gamle Testamentet består av 39 bøker; det Nye Testamentet har 27 bøker.

1

1 Josh McDowell, Evidence that Demands a Verdict, Volume 1, 39, (San Bernardino, CA: Here’s Life Publerhers, Inc., 1979).

Lærer: Vis Illustrasjon 42. Denne illustrasjonen
hjelper deltakerne med å forstå hvordan
Bibelen er inndelt. I tillegg kan du be dem se på
innholdsregisteret i begynnelsen av Biblene sine
mens du underviser følgende punkt.



Ordet “Testamente” er det samme som en “pakt” eller “avtale.”
Hvilken pakt var det Gud gjorde med nasjonen Israel på Sinaifjellet?
Han lovte at dersom israelittene holdt Guds bud, skulle de være Hans folk og Han skulle være deres
Gud.

Vers for læreren: 2 Mosebok 19:5
Det Gamle Testamentet fokuserer på denne avtalen mellom Gud og Israel.
Guds forhold til Israel gjennom historien, helt til Kristi død, var basert på pakten de gjorde
ved Moses på Sinaifjellet.
Hva var denne pakten med Israel avhengig av?
Israels lydighet.

Gud fortalte israelittene at dersom de var lydige imot Ham, skulle Han velsigne dem.


Det Nye Testamentet handler om en ny pakt som ble gjort mellom Gud og Kristus, vår
representant.
Jesus Kristus forseglet den nye pakten ved sin død på korset.
Denne nye pakten avsluttet den gamle pakten Gud hadde gjort med Israel ved Moses.
Troende mennesker er ikke under den gamle pakt. Vi er under den nye pakt som ble gjort
mellom Kristus og Gud for oss.



Den nye pakt er ikke avhengig av vår lydighet.
Vers for lærer: Jeremia 31:31-33 Matteus 26:26-28
Hva tror du den nye pakt er avhengig av?

Lærer: La deltakerne komme med sine meninger, og fortsett så undervisningen.
Den nye pakt er fullstendig avhengig av Kristi lydighet ved Hans død.


Guds velsignelser er gitt til oss som gaver.
De er ikke belønning for vår lydighet. De er gitt til oss på grunn av at Herren Jesus Kristus var
lydig. Dette vil vi se veldig klart når vi repeterer historiene fra det Gamle Testamentet.
Vers for læreren: Efeserbrevet 1:3 Efeserbrevet 2:8-9



1 Mosebok kommer først i det Gamle Testamentet.
Hva handler 1 Mosebok om?
Begynnelsen til alle ting:
• Skapelsen av universet, jorden og mennesket
• At synden kom inn i verden, og Gud lovte å sende en Forløser
• Nasjonen Israel

 Resten av det Gamle Testamentet er sammensatt av bøker som inneholder den jødiske Lov,
deres historie, poesi og profetenes skrifter.
Malakias er den siste boken i det Gamle Testamentet. Den var skrevet omtrent 400 år før
Jesus ble født i Betlehem.


De fire første bøkene i det Nye Testamentet blir kalt Evangeliene. De er nedskrevet av
Matteus, Markus, Lukas og Johannes.
Hvorfor blir disse bøkene kalt “Evangeliene”?
Fordi de forteller om den gode nyheten – fortellingen om Jesu fødsel, liv, død, begravelse og
oppstandelse.

Lærer: Vis Illustrasjon 43.

Vers for læreren: 1 Korinterne 15:1-4
Matteus, Markus, Lukas og Johannes skrev ikke alltid ned de samme hendelsene og
detaljene. Likevel motsa de ikke hverandre i det de skrev om Jesu liv.

Lærer: Gi et eksempel på hvordan folk kan fortelle forskjellige sider ved en sak de var
vitner til.
Eksempel:
La oss si at fire stykker fortalte om et ran de hadde vært vitner til. En sa: ”Mannen snek
seg inn i huset.” En annen la til, “ja, han hadde gjemt seg mellom trærne.” Og den
tredje sa, ”Han hadde ei blå skjorte på seg.” Den fjerde la til, “Ja, og han bar på en
ryggsekk.”
Alle fortalte den samme hendelsen, men alle kom med tilleggsinformasjon til det de
andre hadde fortalt.
Det er slik med det Matteus, Markus, Lukas og Johannes skrev. Den Hellige Ånd ledet dem
når de skrev ned et oversiktsbilde av Jesu liv, fra Hans fødsel til Hans himmelfart.


Etter Evangeliene kommer en bok som heter “Apostlenes gjerninger.”
Denne boken inneholder fortellinger om det som skjedde etter at Jesus for opp til Himmelen.
Den forteller hvordan evangeliet ble spredt over etniske og geografiske grenser til store deler
av det romerske imperiet.



Apostlenes gjerninger blir etterfulgt av andre nytestamentlige bøker som er brev til
menigheter og kristne enkeltpersoner.
De ble skrevet av apostler og menn som Gud valgte.
Selv om dette ble skrevet ned for lenge siden, er brevene fortsatt Guds Ord til oss i dag. De er
fylt med oppmuntringer og veiledninger fra Gud til de som tror på Jesus Kristus.



Bøkene i Bibelen er inndelt i kapitler og vers.
Opprinnelig var det ikke noen slik inndeling. Dette gjorde det vanskelig å finne fram.
Inndelingen ble laget for at det skulle bli enklere å finne avsnitt i Bibelen. Denne inndelingen
var ikke ledet av Gud, slik ordene og betydningen i grunnteksten er.
Lærer: Bibelen ble inndelt i kapitler tidlig på 1200 tallet av Stephen Langton, som
senere ble Erkebiskop av Canterbury. Robert Stephanus, en boktrykker fra Parer, har
fått æren for å ha inndelt de kapitlene i vers, i 1551. Den første hele trykte engelske
Bibelen som hadde inndelinger i kapitler og vers, var Geneva Bible fra 1560.

7.


Konklusjon
Vi har nå sett på hvor viktig Guds Ord er.
Hvorfor er Guds Ord så viktig for oss som lever i dag?
Lærer: La deltakerne komme med sine tanker, og les så versene som følger.

Les 2 Timoteus 3:16-17 om igjen.

Lærer: Du kan kanskje avslutte denne leksjonen ved at noen av deltakerne ber og
takker for at Gud har gitt oss sitt Ord, at Han har bevart det så godt at vi kan få bli kjent
med Ham og få vite alt Han vil at vi skal vite.

