31. Forløseren ble født og vokste opp til
en voksen mann.
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1.


Innledning
Repetisjon.
Hva lovte Gud Kong David om Forløseren?
At Forløseren skulle være en av hans etterkommere.

Når var første gangen Gud lovte å sende Forløseren?
Etter at Adam og Eva syndet i Edens hage.

Hvorfor ble ikke Jesus født som synder?
Fordi Gud var Hans far.

Hva betyr navnet ”Kristus” på gresk?
Guds salvede.

Hva var Jesu oppgave som Guds siste Profet?
Forkynne Guds siste budskap til alle mennesker, om veien til frelse fra synd, Satan og døden.

Hva var Jesu oppgave som Guds siste Yppersteprest?
Å åpne vei for menneskene til å bli forlikt med Gud.

Hvem skulle Jesus herske over som Guds siste Konge?
Israel og hele verden.



Nå skal vi se på denne leksjonen.
Gud er full av visdom.
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Dersom all kunnskap i denne verden var buntet sammen, vil den aldri kunne sammenlignes
med Guds uendelige visdom. Vi kan ikke fatte dybden i Hans frelsesplan for oss. Vi vet at den
Allmektige Gud valgte å komme til jord som en hjelpeløs baby, og at i denne lille kroppen
bodde visdom langt over vår fatteevne. Men Han vokste opp og ble mann, og Han gir oss
glimt av sin kunnskap.

2.


Guds engel forklarte for Josef at Marias baby var Forløseren.
Maria var forlovet og skulle gifte seg.
Maria, som skulle bli mor til Jesus, var allerede forlovet med en mann kalt Josef. I deres
kultur var en forlovelse like bindende som et ekteskap, men et seksuelt forhold var ikke
tillatt.
Lærer: Vis på Tidslinjen, ”Josef.”



Josef fikk vite at Maria var med barn.
I følge jødisk lov, kunne Josef ha ført skam over Maria ved å bekjentgjøre offentlig at hun
ventet et barn som ikke var hans. Dette ville føre til at han skilte seg fra henne, og hun ble
steinet til døde.
Men Josef elsket Maria og valgte å skille seg fra henne i stillhet.

Les Matt 1:18-19.


Josef var en mann som stolte på Gud.
Gud visste at Josef ville gjøre Hans vilje. Han ville bli en god far for Jesus. Gud sendte sine
engler til å fortelle Josef sannheten om at Maria ventet barn.



Engelen forklarte alt til Josef i en drøm.

Les Matt 1:20-23.
Da Josef forsto at Marias baby var unnfanget ved Den Hellige Ånd, ville han straks gifte seg
med henne.


Engelen sa til Josef at barnet skulle hete ”Jesus.”
Navnet ”Jesus” betyr Jehova er Frelse” eller ”Jehova er Frelseren.” ”Jehova” er et av Guds
navn.
Vers for læreren: Jes 45:21-22; Apg 4:10-12
Guds Sønn var kommet til verden for å bli født som et barn.
Hva var det engelen sa til Josef at Jesus kom for å gjøre?
Frelse sitt folk fra syndene deres.



Han kom for å oppfylle sitt løfte til jødene og for å frelse alle mennesker som erkjenner at de er
fortapte syndere.
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Gud tenkte på hele verden da Han sendte Frelseren.


Profetene forutsa at den lovede Frelseren skulle bli født av ei jomfru.

Les Jes 7:14, og les om oppfyllelsen av profetien i Matt 1:22-23.
Lærer: Vis på Illustrasjon 28, ”Være født av ei jomfru.”


Forløseren skulle bli kalt ”Immanuel.”
Forløseren skulle ha forskjellige navn. Vi har alt lært at Han skulle kalles ”Jesus” og ”Kristus.” I
tillegg skulle Han kalles ”Immanuel,” som betyr ”Gud med oss.”
Lærer: Vis Illustrasjon 31.

Hvorfor er navnet Immanuel så viktig?
Fordi det beskriver at Frelseren var Gud selv som kom ned fra Himmelen for å bli født og leve på jorden
blant menneskene.



Josef gjorde som Guds engel sa til ham.

Les Matt 1:24-25.
Da Maria fikk baby, gav Josef Ham navnet ”Jesus,” fordi Han skulle bli Frelseren for syndere.

3.

Jesus ble født i Betlehem.
Les Matt 2:1-2.
Lærer: Dersom dere har tid, kan dere lese Luk 2:1-21.



Jesus Kristus er sentrum i historien.
Vi regner all historie ut fra Jesu fødsel.



Jesus ble født i Betlehem, slik det var forutsagt i GT.
800 år før Jesus ble født, hadde profeten Mika sagt at Forløseren skulle bli født i Betlehem.
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Les Mika 5:2, og les så oppfyllelsen av profetien i Matt 2:1.
Lærer: Vis på Illustrasjon 28, ”Bli født i Betlehem.”
Lærer: Vis på Kart 3, ”Betlehem.”

4.


Vise menn kom for å tilbe Jesus.
Vise menn kom til Jerusalem fordi de lette etter jødenes Konge.

Les Matt 2:1-2 om igjen.
Vi vet ikke noe mer om disse mennene enn at de kom fra noen land øst for Israel, og at de
ikke var jøder.


Kong Herodes ble bekymret over å høre at et barn var født som skulle være jødenes Konge.

Les Matt 2:3.
Hvorfor tror du Herodes ble bekymret?
Han tenkte at når denne gutten ble voksen, ville Han komme til å bli en trussel for ham. Kanskje han kom
til å miste sin stilling som hersker.



Prestene og de skriftlærde visse nøyaktig hvor Forløseren skulle bli født.

Les Matt 2:4-6.
Hvordan kunne prestene og de skriftlærde vite hvor den Lovede skulle bli født?
Gud hadde bedt profetene skrive det i GT.

Profeten Mika hadde forutsagt i GT at den Lovede skulle bli født i Betlehem.


Kong Herodes planla å bruke de vise menn til å lede ham til denne mulige rivalen til tronen.

Les Matt 2:7-8.


De vise menn fant Jesus og tilba Ham.

Les Matt 2:9-11.
Tenk på det første bud om at Gud er den eneste som skal bli tilbedt. Hvordan kunne de
da tilbe Jesus?
Fordi Jesus er Gud.

5.


Gud beskyttet Jesus imot Kong Herodes.
Gud visste at kong Herodes ville drepe Jesus.
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Da de vise menn var i Jerusalem, hadde kong Herodes bedt dem om å komme tilbake og
fortelle hvor de fant barnet, så han også kunne tilbe Ham. Herodes ville egentlig ikke tilbe
Jesus. Han planla å drepe Ham.
Herren visste hvilke intensjoner Herodes hadde.
Hvorfor ville ikke Gud la noen hindre sin plan for sin Sønn?
Fordi Gud flere ganger hadde lovt å frelse syndere ved Ham, og Gud holder alltid det Han lover.



Gud sa til de vise menn at de ikke skulle dra tilbake til Jerusalem.

Les Matt 2:12.
De vise menn dro en annen vei tilbake til sine land, uten å fortelle kong Herodes at de hadde
funnet Jesus.


Gud sa til Josef at han skulle ta Maria og Jesus med seg og flykte til Egypt.

Les Matt 2:13-15.
De flyktet til Egypt for å skjule Jesus for Herodes.


Kong Herodes befalte død over alle guttebarn fra to år og under, i og rundt Betlehem.

Les Matt 2:16-18.
Hva minner dette om i fra GT?
Da Farao befalte at alle guttebarna til israelittene skulle bli drept.

På samme måte som Gud beskyttet Moses fra Farao, beskyttet Han også Jesus fra kong
Herodes.
Hvem sto bak Farao sitt forsøk på å ødelegge Israel på Moses si tid?
Satan.

Hvorfor ledet Satan Farao til å ødelegge Israel?
Fordi Satan visste at en av etterkommerne til israelittene skulle bli den som skulle overvinne ham og gi
verden utfrielse fra hans makt.

Hvorfor prøvde Satan å få kong Herodes til å drepe Jesus mens Han var et lite barn?
Fordi han visste at Jesus var Forløseren.



Satan har ikke forandret seg.
Selv om han ikke klarte å få Jesus drept av Herodes, har han aldri sluttet med å kjempe imot
Gud.
Hvorfor driver Satan på med å kjempe så hardt for å holde folk borte fra å tro på Guds
Ord?
Fordi han ikke vil at noen skal tro på Ham som kan frelse syndere fra evig straff.
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6.


Josef, Maria og Jesus dro tilbake til Israel.
Etter at Herodes døde, sendte Gud en engel for å be Josef ta med seg Maria og Jesus tilbake fra
Egypt til Israel.

Les Matt 2:19-23.
Mer enn 700 år før Jesus ble født, hadde Gud forutsagt gjennom profeten Hosea at
Forløseren skulle bli kalt ut av Egypt.

Les Hosea 11:1, og les så oppfyllelsen av profetien i Matt 2:14-15
Lærer: Vis på Illustrasjon 28. ”Bli ført ut fra Egypt.”


Som barn bodde Jesus i byen Nasaret.
Lærer: Vis på Kart 3, ”Nasaret.”

7.


Jesus vokste opp til å bli en sterk og klok gutt.
Jesus var Gud, men Han var også menneske.

Les Luk 2:40.
Som menneske vokste Jesus fysisk og mentalt som alle andre barn. Gud, Hans Far, passet på
og ledet Ham i alt Han tenkte og gjorde. Som barn var Jesus fullstendig lydig mot alle Guds
bud.

8.

Som gutt var Jesus med til templet i Jerusalem.
Les Luk 2:41-45.



Jesus gikk sammen med Josef og Maria.
Selv om Josef ikke var Jesus sin biologiske far, hadde han omsorg for Ham, akkurat som om
det var hans egen sønn.



De dro til Jerusalem for å feire påskefesten.
Josef, Maria og Jesus, sammen med venner og slektninger, dro på den årlige pilegrimsreisen
fra Nasaret til templet i Jerusalem.



Da påskefesten var over, dro Josef og Maria fra Jerusalem på vei hjem.
For å være trygg for landeveisrøvere, reiste de sammen i store grupper. Det var mange som
skulle tilbake til Nasaret, så Josef og Maria tenkte at Jesus var i gruppen. Men så oppdaget de
at Han ikke var der, og de ble redde og dro tilbake til Jerusalem for å se etter Ham.



De fant Jesus sammen med lærerne i templet.
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Les Luk 2:46-47.
Disse religiøse lærerne var ikke klar over at Jesus var den lovede Forløseren, og de visste
heller ikke at Han var Guds Sønn. Men de var svært overrasket over at en 12 år gammel gutt
forsto Skriftene så godt.
Hvordan kunne Han forstå Skriftene så godt?
Fordi Han er Gud og er forfatteren til Skriftene.



Maria spurte Jesus om hvorfor Han ble igjen i Jerusalem.

Les Luk 2:48-50.
Hva visste Jesus som 12-åring om Gud?
At Gud var Hans Far.

Han var lydig imot Gud i alle ting. Jesus verken tenkte eller sa noe galt. Han var fullkommen.


Jesus dro tilbake til Nasaret sammen med Josef og Maria.

Les Luk 2:51.
Jesus respekterte sine jordiske foreldre, Josef og Maria, og var alltid lydige imot dem.

9.

Jesus ble en voksen mann.
Les Luk 2:52.
Etter hvert som Jesus vokste fysisk og mentalt, var Han godt likt av alle og elsket av Gud sin
Far.



Jesus sin karakter som menneske, var akkurat som Guds karakter.
Hvordan var Hans karakter?
Han var syndfri og hellig.
Han holdt alltid Guds Ord.
Han var fullstendig rettferdig.
Han var absolutt vis.
Han var kjærlig og snill.
Han var nådig og barmhjertig.

Ikke rart at Jesus var godt likt.
En profeti i GT hadde beskrevet at Forløseren skulle bli godt likt.
Guds profet, Jesaja, sa at Forløseren skulle være vis og ha stor kunnskap, fordi Han skulle
være i fullstendig enhet med Guds Ånd.

Les Jesaja 11:2. Og les oppfyllelsen av profetien i Luk 2:52.
Lærer: Vis Illustrasjon 28, ”Noen av Hans karaktertrekk.”
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10. Konklusjon
Når vi studerer Jesu liv, vil vi se at Han oppfyller i detalj alle profetiene fra GT om den
kommende Forløseren.
På samme måte som tiden kom, da Gud gjorde alt Han hadde lovt om Forløseren, kan vi
være sikker på at Han også vil fullføre alt det andre Han har sagt i sitt Ord.
Vår evige framtid er avhengig av om vi tror på Gud eller følger våre egne ideer.

Les Jer 17:5-8.
Lærer: Vis på Tidslinjen hvor langt dere er kommet.
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