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1.


Innledning
Repetisjon.
Hva skjedde i Nordriket da folket ikke ville høre på profetene som sa at de måtte vende
om fra sine synder, ødelegge sine avguder og tro på Gud alene?
Gud lot assyrerne erobre landet. De tok innbyggerne med som fanger til Assyria.

Hva lot Gud skje med de to stammene i sør da de gjorde opprør imot Ham?
Han lot murene rundt Jerusalem bli revet ned og templet ødelagt og babylonerne tok over Juda og sendte
folket i eksil.

Da jødene fikk vende tilbake til landet sitt, hva bygde de opp først?
De gjenreiste templet og muren rundt Jerusalem.

Etter at jødene kom tilbake til landet sitt, bar de igjen fram offer og tilba Gud. Men
hvorfor tok ikke Gud imot dem?
Fordi de tilba Ham med munnen, men ikke med hjertet.

Hvem ventet de troende jødene på?
De ventet på Forløseren som Gud hadde lovt å sende. Han skulle frelse dem fra Satan og straffen for
syndene deres.

2.


Malakias var en av Guds profeter.
Guds profeter talte og skrev ned Guds budskap.
Malakias var den siste av Guds profeter i det Gamle Testamentet. Han skrev den siste boken i
GT.



Malakias minnet jødene på at Forløseren Gud hadde lovt å sende, snart skulle komme.
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Han fortalte dem også at før Forløseren kom, skulle Gud sende en annen profet. Denne
profeten skulle lære jødene å forberede seg på at Forløserens skulle komme.
Vers for læreren: Mal 3:1
Etter at Malakias var død, sendte ikke Gud flere profeter i løpet av de neste 400 år. Denne
perioden blir kalt ”de stille år.”
Lærer: Vis på Tidslinjen, ”400 stille år.”


Selv om Gud ikke sendte noen profet i løpet av disse 400 år, forberedte Han veien for
Forløseren.
Gud gjorde slik at hele folket lærte gresk, siden de var under gresk herredømme. Da de var
under romersk herredømme, bandt Han byene sammen med gode veier. Ved at jødene
hadde bygd synagoger i alle utenlandske byer, ble løftene gitt i GT om Forløseren, lest og
undervist overalt hvor det bodde jøder.
Vers for læreren: Apg 15:21
På alle områder i livet – politisk, kulturelt og økonomisk – hadde Gud satt opp scenen for den
store begivenheten som skulle skje i historien.

3.


Gud lovte at Sakarias og Elisabet skulle få en sønn.
Profeten som Malakias hadde skrevet om, skulle snart bli født.
Hans forkynnelse skulle forberede Forløserens komme. Han skulle være som en herold som
gikk foran kongen.



Foreldrene til denne profeten var israelitter som trodde på Gud og ventet på Forløseren.

Les Luk 1:5-7.
Sakarias og kona hans, Elisabet, trodde på Gud og bar fram dyreoffer i templet for å få
tilgivelse for syndene sine.
En dag da Sakarias utførte sin tjeneste som prest i templet, sendte Gud en engel med et
budskap til ham.

Les Luk 1:8-14.


Guds engel lovte Sakarias at han og Elisabet skulle få en sønn.
De skulle kalle sønnen sin ”Johannes,” som betyr ”Gud er nådig.”
Lærer: Vis på Tidslinjen, ”Døperen Johannes.”

4.

Gud utpekte Johannes til å rydde vei for Forløseren.
Guds engel fortalte Sakarias hvordan Johannes ville bli og hva han skulle gjøre.
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Les Luk 1:15-17.
Hvordan kunne Herren vite alt om denne sønnen som Sakarias og Elisabet skulle få?
Herren vet alt, også før det skjer.



Sønnen til Sakarias skulle forberede folket ”for Herren.”
Engelen sa til Sakarias at sønnen hans skulle forberede folket på å kjenne og tro på Herren
sin Gud. Den kommende Forløseren skulle være Herren selv.
Mange ting skjedde med Sakarias denne dagen, men den aller største nyheten var nok at den
lovede Forløseren skulle være Herren selv.

5.


Johannes ble født.
Elisabet ble med barn.

Les Luk 1:24-25.
Selv om Elisabet aldri hadde fått barn før, og nå var hun og Sakarias blitt gamle, men likevel
ble hun med barn.


Når Herren gir et løfte, holder Han det.
Vi har allerede lært at det har ingen ting å bety om ting er vanskelige eller umulige, eller hvor
lang tid det går. Gud vil oppfylle alle sine løfter til minste detalj.



Gud gav Sakarias og Elisabet en sønn.

Les Luk 1:57.
I lydighet til Gud gav Sakarias sønnen sin navnet, Johannes.

6.


Sakarias profeterte om Forløseren og Johannes.
Guds Ånd ledet Sakarias til å profetere om den kommende Forløseren og om Johannes.

Les Luk 1:67-79.


Sakarias sa at Guds løfte om Forløseren snart skulle bli oppfylt.

Les Luk 1:67-71 om igjen.
Sakarias trodde på Guds løfte som Han hadde gitt og gjentatt gjennom profetene i det Gamle
Testamentet, og at Forløseren snart skulle komme.


Sakarias sa at Gud var i ferd med å oppfylle sitt løfte til Abraham.

Les Luk 1:68,72-75 om igjen.
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Gud lovte Abraham at en av hans etterkommere skulle være Forløseren. Selv om minst 2000
år hadde gått siden Gud gav dette løftet, hadde Han ikke glemt det.


Sakarias sa at Forløseren var Herren.
Lukas 1:76 sier at Johannes skulle ”gå frem foran Herren.”
Johannes skulle hjelpe Israel å forstå at det var Herren selv som kom for å forløse dem.
Johannes skulle også hjelpe dem til å forstå at hver enkelt måtte sette sin lit til Herren som
sin personlige Forløser.
Ingen annen kunne forløse syndere fra Satans makt eller fra straffen for synd.
Herren, som er Gud, er den store Forløseren for alle som stoler på Ham.
Lærer: Vis på Tidslinjen de forskjellige hendelsene etter hvert som du går igjennom
dem.
Gi eksempler på hendelser der Herren har forløst dem som stolte på Ham i GT:
Han reddet Noah og hans familie fra vannflommen.
Han frelste Isak fra døden og sørget for en vær som hans stedfortreder.
Han reddet Josef fra fengselet i Egypt.
Han fridde israelittene ut fra slaveriet i Egypt.
Han redde israelittene fra Faraos hær ved Rødehavet.
Han reddet israelittene fra døden i ødemarken ved å gi dem vann og mat.

Det er ingen annen Frelser enn Gud.
Gud sier om seg selv i Jes 43:11, ”Jeg er Herren, og foruten meg er det ingen frelser.”
Og i Jes 45:22, ”Vend dere til meg og bli frelst… For jeg er Gud og ingen annen.”


Sakarias sa at Forløseren skulle vise sitt folk hvordan syndene deres kunne bli tilgitt.

Les Luk 1:76-77 om igjen.
Det ville bli gjort klart gjennom Forløseren at Gud ikke kan og ikke vil tilgi synd uten at prisen
blir betalt fullt ut.
Hva er betalingen for synd?
Død – å bli skilt fra Gud for evig.

Det må bli betalt dersom vi skal bli utfridd.
Forløseren skulle gjøre det klart hvordan synden kunne bli betalt, og hvordan synderen
kunne bli tilgitt og frelst fra å bli skilt fra Gud for evig i fortapelsen.


Sakarias sa at Forløserens komme skulle være som soloppgangen.

Les Luk 1:78-79 om igjen.
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Tenk over hvordan du ville ha følt deg om du hadde gått deg vill i en tett skog ei mørk natt.
Hva hadde du da ventet på?
Soloppgangen.

Når solen kom opp kunne du finne veien hjem.


Alle mennesker er født i åndelig mørke.
Da Adam og Eva ble skilt fra Gud på grunn av sin synd, havnet de i åndelig mørke, eller i
uvitenhet om hvor veien til lyset var. Dersom Gud ikke hadde gått til dem og vist dem veien
tilbake til seg, ville de og alle mennesker fortsatt vært i mørket for alltid.

Les Luk 1:68, 77 om igjen.


Gud lovte at et lys skulle lede folket ut av åndelig mørke.
Sakarias sa at Forløseren skulle komme til verden og være lys for alle mennesker. Som en
soloppgang etter en mørk natt, og opplyse verden. Alle som trodde på Forløseren skulle få
opplyste hjerter, og Han ville gi dem forstand.



Gud ville sende kun én Forløser.
Akkurat som det er bare én sol på himmelen som gir lys til verden, så skulle det også være
bare én Frelser for alle mennesker.
Noen sier at det har ingen betydning hva folk tror på så lenge de er oppriktige. Men det er
ikke slik. Det er bare én Frelser. Gud lovte ikke å sende en Forløser for jødene og en annen
for de andre nasjonene i verden.

7.


Konklusjon
Alt var nå klart for Forløserens komme.
Den aller viktigste hendelse i historien skulle nå skje i det lille landet Israel.



I løpet av alle årene siden skapelsen, har millioner mennesker dødd mens de ventet på
Forløseren.
Abraham og Sara levde og døde, overbevist om at Han ville komme, og at Hans komme skulle
være grunnlaget for frelse for alle som trodde på Guds løfter.
Vers for læreren: Joh 8:56; Hebr 11:13



Millioner av andre døde. De hadde hørt løftene om Frelseren, men de trodde ikke på det.
Abraham og Sara døde i full forvissning om at de var akseptert av Gud. De som ikke trodde,
døde uten å ha noen grunn til å tro at Gud aksepterte dem.
Tenk over dette:
Om dere hadde levd på den tiden, ville dere ha vært blant dem som ventet på Forløseren
eller blant dem som ikke ville tro?

5

Leksjon 29
Lærer: Vis på Tidslinjen hvor langt dere er kommet.
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