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For å få perspektiv
I denne leksjonen handler det om at Johannes talte til folket om å vende om. Vær nøye med at du
underviser korrekt om omvendelse. Mange sier at omvendelse betyr å vende seg fra, eller love å
vende seg fra, all synd, men dette er ikke den bibelske mening.
Omvendelse er forandring i sinn og holdning imot Gud, seg selv og synden sin. Omvendelse er at
synderen erkjenner: ”Gud, du har rett og jeg har feil. Alt du sier, er godt, rettferdig og hellig. Jeg har
ingen mulighet til å frelse meg selv fra syndens makt eller dommen jeg fortjener. Jeg kan ikke
forandre meg. Bare du kan frelse meg og forandre livet mitt.”
En slik omvendelse er Guds verk ved Den Hellige Ånd, og den leder til en ny fødsel. Det er den nye
fødselen som fører til at en ønsker å vende seg fra all synd og leve et liv til ære for Herren (Ef 2:8-10).
Gud ber ikke en synder om å vende seg fra synden og ”aldri gjøre det mer” før Han har frelst ham.
Gud vet at det er nytteløst å be en synder forandre seg selv og slutte å synde. I Jeremia 13:23, blir det
spurt om en leopard kan forandre flekkene sine. Svaret er i samme vers. De som er vant til å gjøre
ondt, kan ikke gjøre godt. Gud gjør ikke noen avtaler med syndere om at dersom de gjør slik og slik,
så vil Han tilgi dem og rense dem. Gud forlanger ingen reformasjon forut for frelse. Evig liv er en gave
gitt av Gud, av nåde alene (Rom 6:23).

1.


Innledning
Repetisjon.
Gud oppfylte et 4000 år gammelt løfte da Jesus ble født. Hvilket?
At Han skulle sende Forløseren.

Hva betyr ”Immanuel,” og hvordan passer navnet på Jesus?
Det betyr ”Gud med oss,” Jesus, som er Gud, kom til jorden for å bli født og leve som et menneske.
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Hvor var det profeten Mika forutsa at Forløseren skulle bli født?
I byen Betlehem i Judea.

Da Jesus var 12 år gammel, ble Han igjen i Jerusalem. Hva var det Han gjorde da
foreldrene fant Ham?
Han spurte spørsmål og svarte de religiøse lederne i templet.

Da Maria spurte Jesus om hvorfor Han hadde blitt igjen i Jerusalem, svarte Han at Han
måtte være i huset til Far sin. Hva sa Han da indirekte?
At Han var Guds Sønn.



Vi skal nå gå videre i denne leksjonen.
Gud satte opp scenen for å åpenbare Forløseren.
Hadde menneskene planlagt dette, ville de ha satt opp kongelige banner og med trompeter
annonsert hvem Han var. Men Guds plan var å bruke en mann som kom fra ødemarken, med
skinnkjortel og uvanlige matvaner. Denne merkelige herolden skulle forkynne et skarpt
budskap for å hjelpe folk til å se at de hadde bruk for Forløseren som kunne frelse dem fra
synden.

2.


Johannes var Guds budbringer til Israel.
Johannes trodde på Gud.
Han visste at han var en synder, men han stolte på at Gud kunne frelse ham fra den evige
straff. Johannes trodde på Forløseren, som han visste snart skulle bli gjort kjent.
Hva var det Gud hadde utvalgt Johannes til å gjøre?
Rydde veien for Forløseren.

Les Matt 3:1-2.
Lærer: Vis på Kart 3, ”Judea.”


Johannes formante jødene til å vende om så de kunne være klare til å ta imot Forløseren.
Å vende om betyr at de skulle forandre sinn og holdning om Gud, seg selv og synden.
o Holdningen de hadde til Gud, måtte forandres. De måtte forstå at Han er den eneste
sanne Gud, og at de skulle tilbe og tjene Ham alene. De skulle ikke tjene Ham med
munnen, mens hjertet var langt borte fra Gud. De skulle la Ham få førsteplassen i livet.
o Deres holdning om seg selv, måtte også forandres. De måtte erkjenne at de hadde syndet
imot Gud ved å være ulydige imot Hans bud, og at de ikke kunne gjøre seg selv gode nok
til å bli mottatt av Ham.
o Deres holdning til synd, måtte forandres. De måtte erkjenne at de syndet imot Gud, og at
de fortjente straff, for Gud hater synd.
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Lærer: Vis Illustrasjon 32.



Alle skulle være enige med Gud om disse sannhetene.
o Vi trenger å erkjenne at Gud er den sanne Gud, og vi skal tilbe Ham alene.
o Vi trenger å erkjenne at vi har syndet imot Gud og feilet i å ære og lyde Ham. Vi er
syndere, ute av stand til å gjøre oss selv gode nok til å bli mottatt av Gud.
o Vi trenger også å erkjenne at, fordi Gud er en hellig Gud som hater synd, kan Han ikke
overse våre synder. Han kommer aldri til å godta våre mest oppriktige forsøk på å gjøre
det som er rett. Vi har fortjent Guds straff.



Johannes var en av de profetene Jesaja hadde sagt ville komme før den lovede Forløseren.

Les Jes 40:3, og så Matt 3:3.


Johannes var en fattig mann.

Les Matt 3:4.
Legg merke til at selv om Johannes trodde på Gud og var utpekt til å være Hans budbringer,
gjorde ikke Gud ham til en rik mann. Johannes spiste mat som han fant i ødemarken, og
kledde seg i en skinnkjortel.


Gud lover ikke rikdom til dem som omvender seg og tror.
Det er mange som har fulgt Gud, men har vært svært fattige, lik Johannes. Senere skal vi se
at også Jesus, Guds egen Sønn, var fattig da Han levde her på jorden.

3.

Mange av jødene trodde på det Johannes forkynte.
Les Matt 3:5-6.



Mange av jødene som hørte det Johannes forkynte, vendte om.
De forandret mening om Gud, seg selv og sin synd. De ble enige med Gud om at de var
syndere, og de trodde på at Han skulle sende Forløseren.



Johannes sa at de som vendte om, skulle bli døpt.
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Ved dåpen demonstrerte de at de hadde tatt imot Johannes sitt budskap om omvendelse. De
viste at de var enige med Gud om at de fortjente død på grunn av sine synder, og at de stolte
på at Gud ville sende en Forløseren som skulle frelse dem.


Dåpen gjorde ikke disse jødene akseptable for Gud.
Gud godtar ikke dåp som en måte syndere kan bli renset for sine synder på.
Hvorfor kan ikke dåpen vaske bort synden, eller betale Gud for synden?
Fordi betalingen for synd er død.

Dåp er en offentlig bekjennelse om at en er enig i Guds budskap, og at en tror på at Gud
alene kan frelse oss fra straffen vi fortjener for synd.

4.


Johannes talte til de stolte, harde religiøse lederne.
De religiøse lederne kom til stedet hvor Johannes døpte.
De var stolte personer som nektet å innrømme at de var syndere. Derfor var Johannes svært
direkte da han talte til dem.

Les Matt 3:7.


Fariseerne var en av gruppene Johannes henvendte seg til.
Fariseerne tenkte de kunne ære Gud og bli akseptert av Ham ved at de holdt noen strenge
religiøse regler. I løpet av årene har de lagt til sine egne tolkninger og regler til Guds bud.
Disse religiøse lovene regulerte alle områder i livene deres, både hvordan de skulle kle seg og
hva de skulle spise.
Deres forsøk på å holde seg rene, skilte fariseerne fra alle som ikke levde etter de samme
strenge reglene. De prøvde å ha en livsstil som var så tett som mulig opp til det de trodde
Gud likte.



Sadukeerne var en annen stolt gruppe som Johannes talte til.
Denne sekten besto av tempelprester og rike jøder. Selv om de gikk til tempeltjenestene og
sa at de tilba Gud, trodde de ikke på mye av det som Gud hadde skrevet i sitt Ord. De trodde
bare på det Moses hadde skrevet. De trodde ikke på engler eller demoner, livet etter døden,
oppstandelsen fra de døde eller dommen over syndere.
Sadukeerne hadde politiske motiver. De ville tilfredsstille de romerske herskerne, og på den
måten holde på sine posisjoner som jødiske ledere.



Andre jødiske ledere nevnt i det Nye Testamentet, ble kalt ”skriftlærde.”
De skriftlærde var menn som kopierte originaltekstene fra profetene til nye bokruller. De var
kjent som ”lovlærd” eller ”lovlærere,” fordi jobben deres var å tolke meningen i Guds lov, og
skriftene til de jødiske profetene.
Mange skriftlærde var stolte over sine kunnskaper om Skriftene. De trodde at de æret Gud
fordi de pugget lange avsnitt fra GT, og de så på seg selv som bedre enn andre fordi de
tenkte at de forsto Guds Ord. Dessverre var deres tolkninger feil.
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Hvorfor tror du det var slik?
Fordi de skriftlærde fulgte sine egne tanker.

De hadde ikke blitt lært av Gud.


Johannes var svært direkte med de skriftlærde, fariseerne og de sadukeerne, fordi de var så
arrogante.

Les Matt 3:7 om igjen.


Gud er imot de stolte, men Han hjelper de ydmyke.
Han som var Farao i Egypt på Moses sin tid, var en svært stolt mann. Det var derfor Gud
handlet så hardt med ham. Herren spurte Farao gjennom Moses: ”Hvor lenge vil du nekte å
ydmyke deg for meg?”
Vers for læreren: 2. Mos 10:3
Jakob 4:6 sier: ”Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.” Dette betyr at Gud er
imot dem som er for stolte til å bøye seg for Gud og være enig i hva Han sier om dem i sitt
Ord. Men Gud hjelper og utfrir dem som innrømmer at de er syndere som må bli frelst.



Johannes lærte at gode gjerninger er beviset på tro.

Les Matt 3;8.
Johannes sa til fariseerne og sadukeerne at dersom de omvendte seg og trodde på Gud, ville
det vise i måten de levde på.


Fariseerne og sadukeerne var stolte over at de var Abrahams etterkommere.

Les Matt 3:9.
Mange av jødene var stolte over at Abraham var far for nasjonen deres. De tenkte at Gud
ville ta imot dem fordi de var Abrahams etterkommere. Men vi vet at Gud vil aldri ta imot
noen på grunn av noen andres tro.


I dag er det også noen som tror at de automatisk hører Gud til på grunn av noen andre sin tro
eller hellighet.
Hvorfor er det feil?
Gud dømmer menneskene individuelt.

Vi er født inn i denne verden som individer, og vil dø og komme til dom som individer. Hver
enkelt er ansvarlig for sitt eget forhold til Gud. Ingen kan komme inn i Himmelen på grunn av
noen andre.
Vers for læreren: Hebr 9:27
Hva er det Gud dømmer oss etter?
Vårt hjerteforhold til Ham.
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Lærer: Vis Illustrasjon 11.



Johannes fortalte fariseerne og sadukeerne at de ikke kunne stole på sitt slektskap til
Abraham.
Johannes understreket det han sa med å si at Gud kunne reise opp barn av Abraham av
steinen på marken.
Johannes ville at de religiøse lederne skulle forstå at de ikke hadde noe å være stolte av over
for Gud.
De religiøse lederne var syndere som alle andre mennesker.



Guds dom ville ramme alle syndere.

Les Matt 3:10.
Legg merke til at treet vil bli hugget nede ved roten. Hele treet var dårlig, derfor ville det bli
hugget ned.
Det er ikke bare at vi gjør synd – vi er syndere! Guds dom rammer oss, ikke bare for det vi
gjør.

5.


Johannes forkynte om Forløseren.
Johannes visste at Forløseren var større enn ham.

Les Matt 3:11.
Selv om Johannes hadde fått den viktige oppgaven med å rydde veien for Forløseren, ville
han ikke trekke oppmerksomheten mot seg selv. Han minnet folket på at han bare var et
menneske, og at Forløseren var mye større enn ham.


Johannes så seg selv uverdig til å være den laveste av tjenerne Hans.
På den tiden Johannes levde, var det mange som hadde slaver. En av oppgavene til en slave
var å ta skoene av herren sin når han kom hjem fra en tur ute i de støvete gatene.
Johannes sa at han ikke var verdig til å ta skoene av Forløseren.
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Hvordan så Johannes på Forløseren?
Han visste at Han ikke bare var et menneske, men også Guds Sønn, verdens Skaper.

Johannes visste at Forløseren hadde gitt ham livet og at Han var mye større enn Johannes.


Johannes sa at Forløseren ville gjøre noe langt større enn å døpe folk.
Johannes døpte dem som vendte om, men Forløseren skulle gjøre noe mye større – Han
skulle gi Den Hellige Ånd til dem som trodde på Ham.



Johannes sa at Forløseren skulle skille de vantro fra de troende.

Les Matt 3:12.
Hva er agner?
Det er det ytterste strået på kornet som blir fjernet når en skal male kornet til mel.

Hvem sammenligner Johannes hveten med?
De som tror.

Hvem sammenligner Johannes agnene med?
De som ikke vil tro.

Forløseren vil dømme dem som ikke vil tro. Han vil skille dem fra dem som tror Guds Ord.
Hva vil Forløseren gjøre med dem som ikke vil tro?
Kaste dem på ilden for å brennes.

6.


Johannes døpte Jesus.
Jesus kom til Johannes for å bli døpt.

Les Matt 3:13-17.
Jesus var omtrent 30 år gammel da Han kom til Johannes for å bli døpt.
Vers for læreren: Luk 3:23


Jesus var ikke en synder, så det var ikke derfor Han kom for å bli døpt.
Hva med alle de andre som kom til Johannes for å bli døpt?
De kom fordi de ville vende om til Gud og få tilgivelse for sine synder.

Hvorfor behøvde ikke Jesus tilgivelse?
Fordi Han var født uten synd, og levde et fullkomment liv i harmoni med Gud sin Far.

Jesus behøvde ikke en Forløser – Han var Forløseren!


Jesus kom for å bli døpt for å vise at Han trodde på Johannes som Guds profet.
Gud krevde dåp av dem som trodde på Johannes sitt budskap om omvendelse. Dersom Jesus
ikke hadde blitt døpt, ville folk ha trodd at Han ikke trodde at Johannes sitt budskap var fra
Gud.
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Vers for læreren: Luk 7:29-30.


Den Hellige Ånd kom for å lede Jesus i oppgaven som lå foran Ham.
Da Jesus kom opp av vannet etter at Johannes hadde døpt Ham, kom Gud Den Hellige Ånd
for å være med Ham – for å lede Jesus og gi Ham kraft til den oppgaven Gud hadde planlagt
for Ham. Jesus var allmektig Gud, men Han ble menneske, Han valgte å være avhengig av
Gud Den Hellige Ånd for kraft til å gjøre Guds vilje her på jorden.
Vers for læreren: Jes 11:2; Joh 8:28; Joh 14:10



Gud Far var tilfreds med sin Sønn.

Les Matt 3:17.
Gud Far kalte Jesus ”Min elskede Sønn.” Selv om Jesus var et menneske, var Han også Gud
Sønnen, som hadde kommet ned fra Himmelen.
Gud var fullt ut tilfreds med Jesus. Han var det eneste mennesket som gjorde alt til Guds
behag. Jesus var uten synd.

7.


Johannes fortalte folket hvem Jesus var.
Johannes fortalte folket at Jesus var Guds lam.

Les Joh 1:29.


Fra den gangen Adam syndet, har Gud krevd at dem som trodde på Ham, skulle bære fram dyr
som offer for å bli tatt imot av Ham.
Kan du huske noen ganger at dyr måtte dø som stedfortreder for at synderen skulle bli
tatt imot av Gud?
Abel ble tatt imot av Gud fordi han trodde Gud og ofret et blodoffer.
Isak ble frelst fra døden da Gud sørget for en vær som stedfortreder for ham.
Den førstefødte i hver familie hos israelittene, ble frelst fra døden da Gud så blodet av lammet på
dørstolpene på husa deres. Lammet måtte dø i stedet for den førstefødte sønnen.



Blod av dyr kunne ikke betale for synd.
Derfor sendte Gud Jesus til verden for å betale synderegningen fullt ut, og utfri alle dem som
vil tro og sette sin lit til Ham. Akkurat som Gud sørget for en vær i stedet for Isak, så sendte
Gud sin Sønn til å bli Lammet som skulle dø i stedet for synderne.



Johannes fortalte de som hørte på ham, at Jesus var den lovede Forløseren.

Les Joh 1:30-34.


Gud gav Johannes et spesielt tegn så han kunne vite hvem som var Forløseren.
Herren hadde fortalt Johannes at Den Hellige Ånd skulle komme ned i form av ei due, og bli
over Forløseren. Da Johannes så dette tegnet fra Gud, visste han helt sikkert at Jesus var
Guds Sønn og verdens Frelser.
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8.


Konklusjon
Vi behøver ikke noen andre mirakuløse tegn.
Vi har Guds Ord, og Herren vil at vi skal stole på det som er skrevet. Dersom vi ikke tror Hans
Ord, har Gud ingenting mer å si til oss. Vi kommer til å bli dømt.
Vers for læreren: Hebr 10:28-29.
Lærer: Vis på Tidslinjen hvor langt dere er kommet.
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