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1.


Innledning
Repetisjon.
Hva var grunnen til at Satan fristet Jesus?
Han ville at Jesus skulle gi etter for hans fristelser og gå imot Gud, for da ville ikke Jesus kunne fullføre sin
oppgave som Forløseren.

Hvorfor gjorde ikke Jesus steinene til brød, enda Han var sulten?
Han valgte å være lydig imot Gud, sin Fars vilje.

Hvorfor bruker Satan deler av Guds Ord når han frister mennesker?
For å gjøre fristelsen troverdig, og for å forvirre.

Hvorfor kunne Satan tilby Jesus makt over hele verden?
Fordi verden har vært under hans herredømme siden Adams opprør imot Gud.

Hva brukte Jesus når han svarte på Satans fristelser?
Han svarte med Guds Ord.



Vi skal nå forsette med denne leksjonen.
Gud demonstrerer sin autoritet.
Verden er full av mennesker som har masse kunnskap som ikke stemmer med Guds Ord. De
snakker høyt om frihet fra forskjellige former for trelldom, men alle deres virkemidler er
veike og tomme. Gud vet nøyaktig hva som er menneskenes problem og hvordan vi kan bli
satt fri.
Det var derfor Jesus kunne tale med autoritet, ja, slik at selv demonene skalv.
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2.

Johannes sitt arbeid var ferdig.
Les Mark 1:14.



Johannes var en trofast budbringer for Gud.
Han forkynte trofast Guds budskap for å forberede jødene på å ta imot Forløseren.
Hva var resultatet av Johannes sin forkynnelse?
Mange av jødene så at de hadde syndet imot Gud, og at de måtte bli frelst fra straffen de fortjente. De
begynte å vente på Forløseren.

Selv om mange vendte om, var det ikke alle. Hva stolte fariseerne og sadukeerne på?
Seg selv. De tenkte at de var gode nok for Gud.

De religiøse lederne var egenrettferdige og følte ikke noe behov for omvendelse.


Kong Herodes hadde drept Johannes.
I forrige leksjon fikk vi høre at Johannes talte krast og direkte til de stolte og arrogante
jødene. En av dem var kong Herodes. Johannes refset ham for hans synd, og Herodes lot
Johannes bli kastet i fengsel. Senere lot han Johannes bli halshugget.
Vers for læreren: Mark 6:14-29

3.


Jesus begynte å forkynne.
Jesus sa at folket måtte omvende seg og tro på Hans budskap.
Jesus var omtrent 30 år gammel da Han begynte å forkynne den gode nyheten om at Han var
Forløseren de hadde ventet på så lenge.

Les Mark 1:14-15.
Jesus forkynte det samme som Johannes hadde gjort – Han sa at folket måtte vende om. Han
ba dem forandre holdning til sin synd og innse at de var hjelpeløse syndere.
Men Jesus sa mer enn Johannes. Han fortalte dem også at de måtte tro på den gode nyheten
Han hadde kommet for å fortelle dem.


Vi må tro Gud for å bli akseptert av Ham.
Dette er et prisnipp som går igjen i hele Guds Ord. Hebr 11:6 sier at, ”… uten tro er det
umulig å være til behag for Gud.”
Hvorfor tok Gud imot Abel, Noah, Abraham, Moses og de mange andre vi har hørt om?
De trodde Gud.

Den eneste måten å bli akseptert av Gud på, er å tro på Ham.


Jesus sa til folket at Guds rike var i ferd med å komme til verden.
Hvem ble hersker over denne verden da Adam syndet imot Gud?
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Satan.

Hvorfor ble alle født under Satans herredømme?
Fordi Adam fulgte Satan i stedet for Gud.

Men nå har den rettmessige konge kommet. Menneskene behøvde ikke lenger å være i en
håpløs situasjon. Gud hadde i sin kjærlighet og omsorg, sendt sin Sønn, Jesus, som skulle
overvinne Satan og befri hans fanger.
Vers for læreren: Luk 4:18-19; Joh 12:31; 2. Kor 4:4; Ef 2:2


Jesus sa til folket at de skulle tro på denne gode nyheten.
Alle som ville tro på Jesus, Han som var sendt av Gud, ville bli utfridd fra Satans kontroll og
komme under Herrens kontroll. De ville ikke lenger være Guds fiender, men bli forlikt med
Ham og få komme inn i Guds rike, under Guds herredømme.
Vers for læreren: Kol 1:12-14



Dette er også Guds budskap til oss i dag.
Hvordan kan vi komme oss ut av Satans kontroll og bli ett med Gud?
Ved å tro på Gud og stole på Hans Sønn.

4.


Jesus valgte menn som skulle være med Ham i tjenesten.
Jesus kalte noen menn til å være Hans medarbeidere.

Les Mark 1:16-20.
Han ville lære opp disse mennene, og sende dem ut til å fortelle andre budskapet om Guds
gave: Å utfri dem som ville vende om og tro på Ham.
Da Han talte til dem om å bli menneskefiskere, mente Han at de skulle lede mennesker til
Gud ved å lære dem den gode nyheten om Frelseren.

5.

Jesus forkynte med autoritet.
Les Mark 1:21-22.
Lærer: Vis på Kart 3, ”Kapernaum.”



Jesus forkynte på en annen måte enn de skriftlærde.
De som hørte Jesus forkynne, var forundret over hvor klart og tydelig Han forklarte Guds Ord.
Han talte med autoritet – som en som forsto den sanne meningen i Skriftene. De opplevde at
måten Han forkynte på, var veldig forskjellig fra måten til de skriftlærde.
Selv om de skriftlærde brukte mye tid med å pugge og lage kopier av Skriftene, forsto de
fleste av dem ikke hva budskapet i Skriften var.
Hvorfor kunne ikke de skriftlærde forklare Guds Ord rett?
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Fordi de ikke kjente Gud.

Når de underviste, stolte de på sine egne meninger og tradisjonelle holdninger som var blitt
gitt videre av deres forgjengere.
Hvorfor underviste Jesus annerledes enn de religiøse lærerne?
Fordi Han kjente Gud, sin Far, og Han forsto Ordet fullt ut.

Når Jesus forkynte, kunne Han fortelle folket nøyaktig hva Gud hadde sagt til dem gjennom
det Moses og profetene hadde skrevet ned.

6.

Jesus kastet ut onde ånder.
Les Mark 1:23-28.



Satans onde ånder hater menneskene.
Hvem er de onde ånder?
Engler som fulgte Satan da han gjorde opprør imot Gud.

Hva er et annet navn Bibelen bruker på dem?
Demoner.

Hva får Satan dem til å gjøre?
Motarbeide Gud.

Onde ånder kan ta bolig i personer som er under Satans kontroll.


De onde åndene kjente igjen Jesus.

Les Mark 1:24 om igjen.
Satan og de onde åndene vet at Gud er hellig og hater synd. De vet også at Gud vil dømme
dem og kaste dem i Ildsjøen.
De kjente igjen Jesus som Guds Sønn, og trodde at Han ville dømme dem til den evige straff
med en gang.
Vers for læreren: Luk 8:28; Åp 1:18; Åp 20:10


Jesus stoppet munnen på en ond ånd.
Jesus ville ikke at en demon skulle snakke om Ham og fortelle folk om Ham. Jesus ville
presentere seg selv som Forløseren, og vise sin makt ved å gjøre mirakler.



Jesus bød den onde ånden fare ut av mannen.
Hvorfor måtte den onde ånden gjøre som Jesus sa?
Fordi Han er skaperen av alle ting, og hadde full autoritet over de onde åndene.

Vers for læreren: Kol 1:16
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7.

Jesus helbredet mange syke og kastet ut demoner.
Les Mark 1:34-39.



Jesus var allmektig.
Jesus hadde makt til å helbrede syke og kaste ut demoner.
Hvorfor hadde Jesus makt til det?
Fordi Han er Gud, og alle ting er under Hans kontroll.

Gud er større og mektigere enn alle og alle ting, i Himmelen og på jorden.


Jesus var omsorgsfull.
Jesus hadde medfølelse med folk som var syke eller demonbesatte.
Jesus visste at all elendighet i verden var et resultat av synden og Satans makt.



Jesus har ikke forandret seg.
Han har også medfølelse og omsorg i dag.
Hva er Hans ønske for alle mennesker?
At de skal bli utfridd fra Satans makt.

8.

Jesus helbredet en spedalsk.
Les Mark 1:40-42.



Jødene var redde for spedalskhet.
Denne sykdommen var sett på som svært smittsom, og det var ingen medisin for den. De
spedalske hadde det svært vanskelig, for de måtte bo isolert fra resten av befolkningen.
Mange av dem bodde i huler utenfor bymurene rundt Jerusalem.



Denne spedalske forsto at bare Jesus kunne hjelpe ham.
Derfor henvendte han seg til Jesus og ba om miskunn og hjelp.



Spedalskhet minner om synden i våre liv.
Hvordan kan vår situasjon som syndere sammenlignes med en som er spedalsk?
En spedalsk var hjelpeløs. Han kunne ikke fri seg selv fra sykdommen eller følgene av den, som var døden.
På samme måte er vi syndere hjelpeløse, ute av stand til å frelse oss selv fra synden eller døden.



Jesus helbredet en spedalsk.
De spedalske var utstøtt, og ingen ville røre ved dem. Men Jesus gjorde det. Han var full av
medlidenhet for den spedalske, og rakte ut hånden og berørte ham. Jesus talte til den
spedalske, og straks var den fryktelige sykdommen borte.

5

Leksjon 34

9.

Konklusjon
Har noen spørsmål i forbindelse med denne leksjonen?
Lærer: Gi svar på spørsmål fra deltakerne ved å henvise til Bibelen.

Lærer: Vis på Tidslinjen hvor langt dere er kommet.
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