28. Gud sendte profeter til israelittene,
men de ville ikke høre på Hans advarsler.
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1.


Innledning
Repetisjon.
Hvordan var israelittene, åndelig sett, etter at Josva døde?
De vendte seg vekk fra Gud og begynte å dyrke avguder.

Dersom vi tilber noe annet enn den levende og sanne Gud, hvem tilber vi egentlig?
Satan og hans demoner.

Hvordan straffet Gud Israels avgudsdyrkelse?
Han lot fiendene deres erobre dem.

Hva gjorde Gud når israelittene vendte om og ba Gud om å frelse dem?
Han reiste opp en dommer til å lede dem og utfri dem fra fiendene deres.

Hva var det viktigste løftet Gud gav David?
At en av hans etterkommere skulle være Forløseren.

Hvilken bygning var det kong David planla for kong Salomo å bygge, som skulle erstatte
tabernaklet?
Templet.



Vi skal nå fortsette med denne leksjonen.
Gud vil redde menneskene.
I Hans Ord ser vi gang på gang hvordan Gud gir menneskene anledning til å omvende seg.
Gud dømmer ikke straks, men advarer menneskene mot konsekvensene av å vende seg bort
fra Ham. Han elsker oss og vil at vi skal erkjenne at vi er avhengige av å høre på Ham, før det
er for sent.
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Denne leksjonen viser oss hva som skjedde med Israel da de forkastet Guds omsorgsfulle
forsøk på å redde dem.

2.


Gud ønsker å kommunisere med menneskene.
Fra verdens begynnelse har Gud kommunisert med mennesker.
Hvorfor vil Gud kommunisere med oss?
Fordi Gud skapte oss og elsker oss.
Fordi Han vil at alle mennesker skal bli frelst fra dommen og straffen for synden.

Gud vil at alle skal kjenne sannheten.


Noen ganger talte Gud direkte til mennesker.
Kan du huske noen eksempler på at Gud talte direkte til mennesker?
Da Han talte til Kain for å få ham til å bære fram rett offer.
Da Han gav sine bud til israelittene på Sinaifjellet.

Lærer: Der er også andre eksempler, som Noah, Abraham og Jakob.


Gud talte også til menneskene gjennom sine budbærere.
Hvem var det Gud valgte å tale gjennom?
Noah var Guds budbærer, som skulle advare folket mot vannflommen som skulle komme.
Moses var Guds budbærer til Farao og israelittene i Egypt. Og senere til israelittene under reisen til
Kanaan.



Senere i Israels historie fortsatte Gud å tale til Israel og Juda gjennom sine profeter.
Hvorfor tror dere Gud talte gjennom profetene til Israel og Juda?
Fordi Gud ville at disse to nasjonene skulle lære Hans veier og tro på Ham.
Fordi Han ville advare dem om den kommende dom over deres synd.

Jesaja, Jeremia, Esekiel og Daniel var kjente budbærere for Herren.
Lærer: Vis på Tidslinjen, ”Profeter” og pek på profetene som er nevnt i teksten,
”Jesaja,” ”Jeremia,” ”Esekiel” og ”Daniel.”


Gud talte også gjennom profetene for å advare de andre nasjonene om den kommende dom
over dem.
Dere har kanskje hørt om Jonas. Hva er han mest kjent for?
For å bli slukt av en stor fisk, fordi han var ulydig imot Gud.

Jonas ble profet for den hedenske byen Ninive i Assyria.
Lærer: Vis på Tidslinjen, ”Profeter” og pek på ”Jonas.”

3.


Israel ville ikke tro på Guds budskap, gitt gjennom Hans profeter.
De fleste av israelittene trodde ikke på Gud.
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De nektet å høre på Hans advarsler gjennom profetene. De forfulgte og drepte Guds
budbærere.
I stedet for å tro på Gud, hva gjorde israelittene?
De dyrket avguder og fulgte hedningenes onde veier.

Vers for læreren: 2. Krøn 24:18-19.


De fleste fortsatte med å gå til templet.
Hva gjorde de i templet?
De ofret for sine synder.

I tillegg til det ba de og fulgte de religiøse ritualene. De trodde ikke på Gud i sitt hjerte, og
tilba Ham. De fleste av prestene var onde menn som ikke trodde på Guds Ord.
I Jes 29:13, sier Gud om israelittene: ”Fordi dette folket holder seg nær til meg med munnen
og ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg.”


Gud vet om alle tanker vi har i hjertet.
Våre venner ser kanskje på oss som gode mennesker, men de kan ikke se hva vi tenker i
hjertet. Bare Gud som kjenner alle tanker, ser oss akkurat som vi er. Han dømmer oss alle
som syndere som fortjener straff for våre synder.



Det var mange falske profeter i Israel.
De falske profetene sa at de var Guds budbærere, men hvem var de tjenere for?
Satan.

Hva er en vanlig taktikk Satan bruker?
Han lyger og forfører.

Disse falske profetene løy til folket ved å si at det var ingenting å frykte. De sa at Gud ikke
kom til å straffe dem for syndene deres.

Les Jer 6:13-14.


Satan bruker samme taktikk i dag.
Mange talere sier at de mener, i stedet for å si hva Gud sier.



Noen forkynner at det ikke finnes noen evig straff.
De sier at fordi Gud er kjærlighet, vil Han ikke sende noen til evig fortapelse.
Gud er kjærlighet, men hva skal vi også huske at Han er?
Han er hellig og rettferdig og vil aldri overse synd og ulydighet.



Samme hva mennesker sier så er Guds Ord sant.
Vi skulle ikke lytte til dem som fornekter Bibelen. Slike mennesker er som de falske
profetene.



Hvert menneske må velge.
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Vi må velge om vi vil tro på det Gud har sagt i sitt Ord. Vær oppmerksom på Satans løgner.
Noen ganger blir de presentert så overbevisende av folk som sier de er Guds tjenere.

4.


Gud dømte Israel og Juda.
Gud er tålmodig. Han straffer ikke synden umiddelbart.
Kan dere huske hendelser der Gud var tålmodig og ventet på at folket skulle vende om?
Han ventet i 120 år i Noahs dager, før Han sendte vannflommen.
Han ventet på at folket i Sodoma og Gomorra skulle omvende seg fra sin ondskap, før Han sendte
ødeleggelse over byene.

På samme måte ventet Gud med å straffe Israel og Juda. I mange hundre år sendte Han
profeter for å fortelle dem at Han kom til å sende straff om de ikke vendte om.
Vers for læreren: Jer 5:1-4, 9-19


Jesaja var en av profetene som talte til Israel, Nordriket.
Lærer: Vis på Kart 2, ”Israel (Nordriket).”
Jesaja profeterte at Herren ville sende assyrerne imot dem om de ikke vendte om.
Vers for læreren: Jes 10:5-6
Hvordan tror du de reagerte på budskapet?
Lærer: La deltakerne svare og fortsett undervisningen.



Folket i Nordriket overså Guds advarsler.
De trodde ikke at Gud ville la fiendene komme og erobre landet deres.
Hva gjorde Gud når de ikke trodde på Ham?
Lærer: La deltakerne svare, og gå videre.



Gud lot dommen komme over dem.
Omtrent 722 år f. Kr., etter at hovedstaden, Samaria, hadde vært omringet i tre år, ble
Nordriket inntatt av assyrerne.
Lærer: Vis på Tidslinjen, ”Israels fall.”
Dette året, og i årene som fulgte, ble tusenvis av israelitter tatt til fange og bortført til
Assyria. Gud hadde advart dem og sagt at dette kom til å skje om de ikke vendte om, men de
hadde ikke hørt på advarslene.

Les 2. Kgb 17:5-8.
Lærer: Vis på Kart 2, ”Assyria.”
Assyrerne lot folk fra andre land bosette seg i den nordlige delen av Israel, folk som ikke
kjente den sanne og levende Gud. De var avgudsdyrkere.
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Mange av israelittene som ble tilbake i landet, blandet seg med innvandrerne ved giftermål.
Etterkommerne av disse blandede ekteskapene ble senere kjent som samaritanere. Selv om
samaritanerne sa at de dyrket samme Gud som jødene, godtok de ikke alt i det Gamle
Testamentet. De sa at de fulgte det som sto i Mosebøkene, men at det var på fjellet Garisim i
Samaria, de skulle tilbe, og ikke i templet i Jerusalem. Derfor bygde de sitt eget tempel.



Gud sendte også profeter for å advare Sørriket.
Lærer: Vis på Kart 2, ”Juda (Sørriket)” og ”Jerusalem.”
Profeten Jeremia advarte folket i Jerusalem og Juda om at Gud ville sende babylonerne til å
kjempe imot dem og innta landet deres, om de ikke vendte om.
Lærer: Vis på Kart 2, ”Babylon.”
Hvordan tror du de reagerte på dette budskapet?
Lærer: La deltakerne svare og gå videre i leksjonen.



Folket i Juda og Jerusalem ville ikke vende om.
De ville ikke tro på advarslene fra Guds profeter, så Gud lot dommen komme, slik Han hadde
gjort over Nordriket.



Babylonerne erobret Sørriket og tok folket til fange.
Babylonerne rev ned bymuren rundt Jerusalem og brente Herrens tempel.
Lærer: Vis på Tidslinjen, ”Jerusalems fall (Juda).”
Vers for læreren: 2. Krøn 36:15-21; Jer 52:1-30
Mange mennesker ble tatt med til Babylon.

Les 2. Kong 25:1-12.


Gud gjorde som Han hadde sagt.
Gud vil alltid straffe dem som nekter å tro på Ham. Ingen kan flykte unna Hans dom.

5.


Noen av de landflyktige dro tilbake fra Assyria og Babylon.
Etter 70 år lot Gud mange av sitt folk dra tilbake til sitt eget land.
I løpet av årene etterpå ble Jerusalem og templet oppbygd igjen, og landet Israel ble igjen
bebodd av israelitter.
Lærer: Vis på Tidslinjen, ”Eksil,” ”Tilbake fra fangenskapet” og ”Templet gjenoppbygget.”



Omtrent på denne tiden ble israelittene kalt jøder.
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Navnet ”jøde” kommer antakelig fra ordet ”Juda,” som er navnet på den største stammen i
Sørriket, der Jerusalem ligger.

6.


Gud lot andre nasjoner erobre Israel.
Selv om de nå var kommet tilbake til landet sitt, trodde de fleste av jødene ikke på Gud.
Derfor lot Gud igjen andre nasjoner erobre dem.



Grekerne tok kontroll over Israel.
Grekerne hadde en blomstringstid rundt år 400 f. Kr.. Israel kom under Aleksander den
Stores herredømme, rundt år 330 f. Kr.. I denne perioden ble gresk jødenes andre språk.
Lærer: Vis på Kart 2, ”Grekenland.”



Romerne var den neste nasjonen som hadde kontroll over Israel.
De vant over Grekenland i år 63 f. Kr., og Israel kom under romersk herredømme.
Lærer: Vis på Kart 2, ”Romerriket.”
Jødene måtte betale skatt til de romerske herskerne. Hvis noen av jødene brøt de romerske
lovene, ble de straffet.
Romerne dyrket mange falske guder. De tilba keiseren, men de lot jødene få tilbe Herren.



På den tiden bygde jødene synagoger i hver by og landsby hvor de bodde.
Hver sabbat leste jødenes religiøse ledere fra Guds Ord og underviste Guds Lov og profetens
skrifter, i synagogene. Men forklaringene deres var ofte feil, fordi de tolket ting i lys av
jødiske tradisjoner, i stedet for å lese teksten i sin rette sammenheng.
Vers for læreren: Matt 15:3-9

7.


Bare noen jøder fortsatte med å tro på Gud.
Mange av jødene trodde ikke på Gud.
De fortsatte med å bære fram offer i templet, slik forfedrene deres hadde gjort, og de gikk til
synagogene for å høre på opplesningen av Loven, men de fleste var ikke oppriktige.
De trodde de kunne oppnå gunst hos Gud ved sine egne gjerninger.



Selv om de fleste ikke trodde på Gud, var det alltid noen som trodde.
De erkjente at de var syndere som fortjente straff for sine synder, og de kom til Gud og stolte
på Hans nåde og tilgivelse.
Hvem ventet de på?
Forløseren.

De trodde at Gud ville oppfylle løftene som var skrevet ned i det Gamle Testamentet. Flere
tusen år hadde gått siden Gud første gang lovte å sende Forløseren, men de troende jødene
visste at Han ville komme på den tiden Gud hadde planlagt.
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Vers for læreren: Luk 1:67-70; Luk 2:25-26, 36-38

8.

Konklusjon
Lærer: Følgende spørsmål er ment for å hjelpe deltakerne til å anvende sannhetene i
sine egne liv. De skal ikke svare høyt.
Tenk over dette:
Hvem ligner vi på? Er vi som de israelittene som nektet å tro på Gud, eller er vi som de
som stolte på Ham?
Lærer: Vis på Tidslinjen hvor langt dere er kommet
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