37. Jesus stillet stormen og befridde en
mann som var besatt av demoner.
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Tips til læreren: Undervis alt unntatt det som står i de grå boksene.

1.


Innledning
Repetisjon.
Hvorfor hadde Jesus autoritet til å tilgi syndene til den lamme mannen?
Fordi Han er Gud.

Hvem var det Jesus kom for å frelse?
Dem som gav Gud rett i at de var syndere, og forsto at de kunne bli frelst kun av Guds nåde.

Hvorfor hatet fariseerne Jesus?
Fordi Han sa at de var syndere, og Han avslørte hykleriet deres. De var også sjalu på Jesus fordi folket
fulgte Ham.

Hvordan kunne de onde åndene gjenkjenne Jesus?
Fordi de har tjent Ham i Himmelen før de fulgte Satan i opprøret.

Hvorfor ba Jesus de onde åndene om å tie?
Han ville ikke at noen skulle tro på Ham på grunn av det de sa.

På hvilket grunnlag vil Jesus at vi skal tro på Ham?
Det som står skrevet i Guds Ord, Bibelen.



Vi skal nå fortsette med denne leksjonen.
Fordi Jesus ikke bare var menneske, men også Gud, hadde Han makt over hele skaperverket.
Han demonstrerte hvem Han var – ikke bare menneske, men den mektige Skaperen.

2.

Jesus stillet stormen.
Les Mark 4:35-37.



Genesaretsjøen er omgitt av fjell.
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Lærer: Vis på Kart 3, ”Genesaretsjøen.”
Kalde vindkuler kom ned de smale fjellpassene og tørnet sammen med den varme luften
over sjøen. Temperaturforandringen gjorde at det plutselig blåste opp til storm på
Genesaretsjøen.


Stormen var virkelig skremmende.
Vinden hylte, og bølgene slo mot den lille båten.
Hvis du har sett en sterk storm, vet du nøyaktig hvordan disiplene følte seg.
Dersom dere hadde vært i båten sammen med Jesus og disiplene da denne stormen kom,
hva hadde dere gjort?
Lærer: La deltakerne svare, og gå videre i leksjonen.

Les Mark 4:38.


Jesus lå og sov bak i båten.
Når Jesus er Gud, hvorfor lå Han da og sov i båten?
Han sov fordi Han også var et menneske som var trett og måtte hvile.



Disiplene vekket Jesus.
De forsto ikke at Jesus kunne sove i denne forferdelige stormen. De forsto at de trengte Hans
hjelp, så de vekket Ham og spurte: ”Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?”
Tror du ikke at disiplene skulle ha forstått at Jesus hadde omsorg for dem?
De hadde jo sett den omsorg Han hadde vist for alle som kom til Ham med sine behov.



Jesus stillet stormen.

Les Mark 4:39.


Jesus hadde fullstendig autoritet over sjøen og vinden.
Kolosserne 1:16 sier: ”For i ham er alt blitt skapt.”



Jesus spurte disiplene hvorfor de var så redde og ikke trodde.

Les Mark 4:40-41.
Selv om disiplene var redde, skulle de ha forstått at Jesus, Sønn av Gud, hadde full kontroll på
situasjonen.
Han ville ikke ha latt dem drukne, selv om de ikke hadde vekket Ham.
Da de så at Jesus kunne kontrollere vinden og bølgene, ble de storlig forundret. De hadde
aldri sett Ham gjøre noe slikt før.
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3.

Jesus befridde en mann som var besatt av demoner.
Les Mark 5:1-5.



Mannen som var besatt av demoner, var hjelpeløs.
Han kunne ikke befri seg selv fra de onde åndenes makt over ham. Andre hadde prøvd å
temme ham, men demonene var så sterke at de brøt jernlenkene som de bandt ham med.
Ingen kunne hjelpe ham. Satan hadde tatt full kontroll over denne mannen, og ingen kunne
utfri ham.



Situasjonen til denne mannen minner oss om vår åndelige situasjon, den vi er født inn i.
Vi synes kanskje synd på denne mannen, og tenker at det er bra at vi ikke er som han. Men vi
må huske at alle mennesker er født inn i denne verden, like hjelpeløse og håpløse som denne
mannen var.
Vi kan ikke hjelpe oss selv, og det er ikke gagn i å håpe på at noen andre skal kunne befri oss
fra Satan. Vi er fanget om vi ikke blir satt fri av Jesus, Forløseren.



Satan og hans demoner vil ødelegge menneskene.
Hvorfor vil de ødelegge menneskene?
Fordi de hater Gud, og de hater menneskene som Gud skapte.

Tenk over hva demonene gjorde med denne mannen.
De hadde tatt kontroll over livet hans, og hvor bodde han?
I gravhuler.

Hva gjorde han med seg selv?
Han skadet seg selv med steiner.

Det er mange mennesker i vår tid som prøver å ta sitt eget liv. Satan har sneket inn
selvmordstanker i deres sinn, og overbevist dem om at den eneste måten å komme fri fra
problemene, er å ta sitt eget liv.
Satan har forført andre til å gjøre ting som ruinerer livet deres. Noen er avhengig av stoff,
alkohol eller andre ting en blir avhengig av. Selv om de prøver å komme seg fri, er de i Satans
grep.
Mange har prøvd forskjellige måter uten å finne varig hjelp. Noen er lik denne mannen i
Gerasener-landet. De fungerer ikke i samfunnet lenger, og samfunnet har ingen løsning for
dem.


Den besatte mannen møtte Jesus.
Det var ikke noe håp for denne mannen. Han kunne ikke redde seg selv fra demonene, men
Jesus kunne utfri ham.

Les Mark 5:6-7.


Demonene ropte, for de gjenkjente Jesus som Guds Sønn.
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De onde åndene kontrollerte hva den besatte mannen sa.
Hva var det de onde åndene fryktet?
At Jesus skulle dømme dem og straks kaste dem i Ildsjøen.

Gud har absolutt makt over Satan og hans ånder. Den dagen Han har bestemt, skal Han kaste
alle i Ildsjøen som er laget til for dem.


Jesus bød demonene komme ut av mannen.

Les Mark 5:8-10.
En legion i den romerske hær, var 6 000 menn, og ordet ”legion” ble ofte brukt på den tiden
for å beskrive et uendelig antall.1
Denne mannen var besatt av mange demoner, og Satan er sjefen over demonene i verden.


Demonene visste at de ikke kunne stå seg imot Jesus, sin Skaper.
Han har fullstendig makt over Satan og hans demoner. Selv om de ikke kan vinne kampen
imot Gud, fortsetter de å kjempe, fordi de hater Ham.

Les Mark 5:11-13.


Den besatte mannen ble fri.
Han ble utfridd fra makten de onde åndene hadde hatt over ham. Herren Jesus satte ham fri!
Nå var han under Guds autoritet.



Folk som kom for å se hva som hadde skjedd, kjente ikke igjen Jesus.
Demonene kjente Ham igjen, men folket forsto ikke at Jesus var Guds Sønn. De ble redd
Ham.



Folket var ikke interessert i å høre på Jesus.
Guds Sønn hadde kommet for å tale til dem, men de ville ikke at Han skulle bli hos dem.
Hva var det folket tenkte på?
Sitt økonomiske tap på grunn av grisene som druknet.



De fleste mennesker i vår tid bryr seg ikke om å lytte til Guds Ord.
De har liten eller ingen interesse av å vite hva som kommer etter døden. De lever for dette
livet – ting som varer bare en kort tid, og ikke kan bli tatt med inn i evigheten.
Hvorfor er Guds budskap i Bibelen mye viktigere enn ting i denne verden?
Fordi Guds Ord forteller oss om veien til evig liv.



Folket ba Jesus om å forlate stedet.
Selv om folket ba Jesus dra, ville mannen, som hadde blitt fri fra åndsbesettelse, være med
Ham. Hør hva han spurte Jesus om.
1

Jamieson, Fausset, and Brown Commentary, Biblesoft, Electronic Database, 1997.
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Les Mark 5:18-20.


Mannen, som var utfridd fra demonenes makt, hadde nå fått mening med livet.
Det skjedde en enorm forandring i livet hans! På grunn av det Jesus hadde gjort for ham, var
han nå ansvarlig for å fortelle andre om Jesu makt.

4.

Konklusjon
Hvordan kan vi anvende det vi har lært i denne leksjonen, på oss i dag?
Lærer: Finn ut av svarene hvor mye deltakerne har forstått. Understrek sannhetene i
denne leksjonen.
Lærer: Vis på tidslinjen hvor langt dere er kommet.
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