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30. Gud var i ferd med å oppfylle sitt 
løfte. 

Oversikt 

1. Innledning 

2. Gud lovte å gi Maria en sønn. (Luk 1:26-31, 46-47) 

3. Jesus skulle være både Gud og menneske. (Luk 1;32-38; Jes 9:6-7) 

4. Forløseren skulle være Jesus Kristus. (Matt 1:1; 5- Mos 18:15; Salme 110:4; Jes 9:7) 

5. Kristus skulle bli født som oppfyllelsen av de gammeltestamentlige profetiene. (Matt 1:1; Jes 
9:7) 

6. Konklusjon 

 

Oversikt over profetiene 

I denne leksjonen skal vi bruke en plakat som er en liste over profetiene om Kristus i det Gamle 
Testamentet. Denne plakaten er Illustrasjon 28. 

Det er mange profetier om Forløseren, men de som er tatt med på plakaten, er et utvalg av de 
viktigste detaljene om Kristus fra fødsel til Hans oppstandelse. 

Den første kolonnen er referansene til GT, der profetien er nedskrevet. Den andre kolonnen er en 
forklaring av profetien. Den tredje kolonnen er referansene til NT, der en kan lese om oppfyllelsen av 
profetien. Referansene i GT er ordnet i den rekkefølgen som stemmer med rekkefølgen oppfyllesene 
blir undervist i leksjonene om Jesu liv. 

Lærer: Undervis alt til deltakerne, unntatt det som står i de grå boksene. 
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1. Innledning 

 Repetisjon. 

 Hva slags oppgave skulle Johannes, sønnen til Sakarias og Elisabet, ha? 

Han skulle rydde veien for det jødiske folket til å tro på Forløseren. 

 Hvilket budskap fikk Sakarias fra engelen? 

At løfte om Forløseren snart skulle bli oppfylt. 

 Sakarias sin profeti avslørte at Forløseren skulle være Herren. Hvorfor er dette så viktig? 

Fordi bare Gud kunne forløse syndere fra Satans makt og straffen for synd. 

 Hva mente Sakarias da han sa at Forløseren skulle komme til verden og være lys for alle 
mennesker? 

At Han skulle fjerne det åndelige mørke fra alle som stolte på Ham. Han ville gi dem åndelig forstand. 

 Vi skal nå fortsette med denne leksjonen. 

Guds vei er forunderlig! 

Når det gjelder måten Han sørget for en Forløser på, så er det ufattelig stort! 

2. Gud lovte å gi Maria en sønn. 

 Gud utvalgte Maria til å bli mor til Forløseren. 

 Les Luk 1:26-31. 

Herren sendte en engel for å fortelle denne unge kvinnen at Gud hadde utvalgt henne til å bli 
mor til Forløseren. 

Selv om Maria ble valgt til denne spesielle oppgaven, var hun ikke uten synd. Det er tydelig at 
Maria var klar over det, for senere kalte hun Gud sin ”Frelser.” Maria erkjente at hun hadde 
bruk for en Forløser som kunne redde henne fra Guds straff som hun fortjente for sin synd. I 
Marias lovsang kaller hun Gud sin Frelser. Hun stolte på at Han ville forløse henne fra døden 
og straffen for synd. 

 Les Luk 1:46-47. 

Vers for læreren: Jes 45:22 

 

Lærer: Vis på Tidslinjen, ”Maria.” 

 Maria skulle kalle sønnen sin, ”Jesus,” som betyr ”Jehova er Frelseren.” 

Herren var nå i ferd med å oppfylle løftet Han hadde gitt i Edens hage. 

 Hva viste Gud ved å sende Frelseren? 

At Han holder sine løfter. 
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Gud viste sin kjærlighet til menneskene, og viste at Han ønsket at alle mennesker skulle bli 
frelst fra evig straff. 

Lærer: Vis på Tidslinjen, ”Jesus.” 

3. Jesus skulle være både Gud og menneske. 

 Engelen fortalte Maria at barnet hun skulle føde, skulle være Guds Sønn. 

Lukas 1:32 sier: ”Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn.” 

Marias barn skulle ikke bare være hennes ekte sønn, men Han skulle også være Guds Sønn. 

Da vi begynte med å studere Bibelen sammen, lærte vi om Treenigheten. 

 Hva husker du om Treenigheten? 

At selv om det er bare en Gud, er det tre personer som er likeverdige på alle måter. 

At disse tre, som er en Gud, er Gud Fader, Guds Sønn og Gud Den Hellige Ånd. 

Ingen av disse hadde en fysisk kropp slik vi mennesker har. Gud er ånd, men for at Guds plan 
for den kommende Forløseren skulle bli oppfylt, måtte Guds Sønn bli født som et menneske. 

Forløseren, som var Guds Sønn, måtte komme ned fra himmelen og bli født på jorden som 
Marias barn. Jesus ville bli både Gud og menneske i en kropp. 

Seks hundre år tidligere hadde Gud åpenbart dette gjennom profeten Jesaja. 

 Les Jes 9:6-7. 

Lærer: Maria var ikke ”Guds mor.” Guds Sønn er fra evighet – uten begynnelse. Maria 
var mor til mennesket Jesus (Joh 1:1-3, 14-15; 3:13, 31). 

 Engelen fortalte Maria at sønnen hennes skulle herske som konge til evig tid. 

 Les Luk 1:32-33. 

Denne kongen skulle ikke være som andre jordiske herskere, Han skulle herske til evig tid. 

 Maria kunne ikke forstå hvordan hun, ei jomfru, kunne få barn. 

 Les Luk 1:34-35. 

Engelen forklarte Maria at Guds Ånd skulle gjøre et mirakel. 

 Jesus kom ikke til å arve Adams synd. 

Jesus hadde ikke en jordisk far, derfor ville Han bli født uten synd. 

 Hvorfor er alle mennesker født som syndere? 

Fordi Adams synd ble arvet og overført til alle hans etterkommere. 

Lærer: Vis Illustrasjon 15. 
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Gud var Hans Far, og ikke Adam, så Jesus arvet ikke Adams syndige natur. Han ville bli født 
med samme karakter som Gud – hellig og ren. 

Lærer: Vis Illustrasjon 29. 

 

Han ville bli et fullkomment menneske, Guds Sønn. 

 Gud er allmektig. 

 Les Luk 1:36-37. 

Det var umulig at ei jomfru kunne få barn. Det var også umulig for Elisabet, mor til Johannes, 
å få barn når hun hadde kommet over den alderen da hun kunne bli mor. 

 Det var umulig for mennesker, men hvorfor kunne Gud gjøre dette? 

For Gud er alt mulig. Han kan gjøre alt det Han vil. 

Gud skapte den første mannen av jord, og Gud gir liv til alle. Det var ikke vanskelig for Gud å 
gi dette barnet til Maria uten at babyen hadde en jordisk far. 

 Maria trodde på Herren. 

Maria hadde ingen bevis på at hun skulle få et barn. Hun var ikke med barn på dette 
tidspunktet, men hun trodde på det Gud sa. Det var det merkeligste hun noen gang hadde 
hørt, men fordi Gud sa det, trodde hun på det. Maria stolte på Gud som hun visste aldri 
kunne lyge. 
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Hun godtok at det var Guds vilje for henne å bli mor til Forløseren. 

 Les Luk 1:38. 

4. Forløseren skulle være Jesus Kristus. 

 Les Matt 1:1. 

 Jesus ble utpekt av Gud til å være Kristus. 

”Kristus” er et gresk ord som betyr ”Den salvede.” Det er også den greske oversettelsen av 
ordet ”Messias.” 

Jesus Kristus var den salvede, eller en som var satt til side av Gud for tre spesielle oppgaver. 

Han skulle være Guds utvalgte Profet, Prest og Konge. Ingen andre har rett til å kreve denne 
posisjonen. 

Lærer: Vis Illustrasjon 30. 

 

 Jesus Kristus skulle være Guds siste profet til å fortelle verden sannheten. 

 Les 5. Mos 18:15. 

Han skulle forkynne Guds siste budskap til menneskene. 

Gud Fader sendte Jesus til verden for å forkynne til alle mennesker veien til frelse fra Satan, 
synden og evig straff. 

Lærer: Etter at Kristus for opp til Himmelen, var de nytestamentlige profetene Kristi 
talsmenn, som forkynte Hans budskap. Han var Guds store Profet. 

 

Vers for læreren: Hebr 1:1-2; Åp 1:1-2 

 Jesus Kristus skulle være Guds siste Prest, som skulle åpne veien tilbake til Gud. 

 Les Salme 110:4. 
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Som Yppersteprest skulle Han åpne veien for menneskene til å bli forlikt med Gud. 

 Hva gjorde den jødiske ypperstepresten på den store soningsdagen? 

Han gikk inn i Det aller helligste med blod fra et dyr og sprinklet det på nådestolen. 

Jesus kom for å bli den siste Prest, som skulle ofre det siste og endelige offer for Gud. 

Vers for læreren: Hebr 9:27-28; Hebr 10:1-12 

 Jesus Kristus skulle være Guds siste Konge til å herske over Israel og hele verden. 

 Les Jes 9:7 om igjen. 

Gud Fader sendte Jesus til å herske som kong Davids etterkommer. Guds plan var at Jesus 
skulle bli konge over hele verden. 

5. Kristus skulle bli født som oppfyllelsen av de gammeltestamentlige 

profetiene. 

 Vi skal se på en plakat over profetiene i GT om den kommende Forløseren. 

Lærer: Vis Illustrasjon 28. Pek på kolonnene etter hvert som du forklarer innholdet. 

Illustrasjonen har to kolonner: 

o Den første inneholder referanser til GT hvor vi finner profetien, sammen med en kort 
beskrivelse. 

o Den andre kolonnen inneholder referansene til oppfyllelsen av profetien. 

 Det er mange flere profetier i GT om Forløseren. 

De vi har tatt med på plakaten, er valgt ut fordi det er de viktigste detaljene om Kristus, fra 
Hans fødsel til Hans oppstandelse. 

 Mange av disse profetiene i GT er plassert i sammenheng med andre temaer. 

I noen tilfeller var oppfyllelsen av profetien tofoldig. En delvis oppfyllelse skjedde i samtiden, 
mens den fulle oppfyllelse ikke kom før da Jesus levde på jord. 

 Den første profetien vi skal se på, henviser til David. 

Gud lovte David at Forløseren skulle være en av hans etterkommere. Han gjentok denne 
profetien gjennom profeten Jesaja. 

 Les Jes 9:7 om igjen, og så oppfyllelsen av profetien i Matt 1:1. 

Lærer: Vis på Illustrasjon 28, der det står: ”Davids etterkommere.” 

Dette er noen fine vers som enda en gang minner oss på at Gud alltid gjør det Han sier. 
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6. Konklusjon 

Har dere spørsmål i forbindelse med denne leksjonen? 

Lærer: Svar på deltakernes spørsmål ved å henvise dem til Skriften. 

 

Lærer: Vis på Tidslinjen hvor langt dere er kommet. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


