43. Jesus lærte at vi må bøye oss for
sannheten og innrømme vår syndeskyld.
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Innledning
Repetisjon.
Hvorfor ventet Jesus med å gå til Lasarus da Han hørte at Lasarus var syk?
Fordi Han hadde planer om å bruke Lasarus sin død til å vise sin store makt som Guds Sønn.

Hva mente Jesus da Han sa: ”Den som tror på meg, skal leve om han enn dør”?
Det betyr at alle som dør i troen på Ham, skal aldri i evighet bli skilt fra Ham eller bli straffet for sine
synder. Når Guds time er inne, skal han bli reist opp fra de døde, og aldri dø igjen.

Hvordan reagerte folket da de så Jesus demonstrere sin store makt ved å reise Lasarus
opp fra de døde?
Noen trodde, mens andre nektet å tro.

Hvorfor likte ikke prestene og fariseerne at Jesus gjorde slike store mirakler?
De var redde for at folket skulle gjøre Jesus til konge, for da kunne romerne avsette prestene og de
religiøse lederne fra deres stillinger, og de miste sine posisjoner og velstand.

Hva planla fariseerne og de skriftlærde sammen med prestene at de skulle gjøre med
Jesus?
De planla å drepe Ham.

Hvem sto bak disse planene om å myrde Jesus?
Satan.



Nå skal vi gå videre med denne leksjonen.
Gud er direkte.
Han gjør det helt klart at ingen kan leve til behag for Ham ved sine egne anstrengelser.
Verden er full av religioner som bygger på at menneskene skal gjøre sitt beste for å oppnå
gunst hos Gud. De arbeider og ofrer, dyrker mange guddommer, men sjekker ikke om de når
opp til Guds standard. Han levner ingen tvil om at våre anstrengelser er utilstrekkelige. Det er
dødens vei.
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Leksjon 43
Bibelen forklarer veien til tilgivelse for syndene og evig liv, og menneskene kan ikke bidra
med noen ting.

2.

Jesus elsket barna.
Les Mark 10:13-16.



Jesus ville at barna skulle komme til Ham.
Disiplene trodde at Jesus ikke ville bruke tid på små barn, men Jesus sa at disiplene skulle la
barna komme til Ham.
Jesus elsker dem. Han vet at barn kan forstå Hans Ord like godt som de voksne, og de er
flinkere enn voksne til å stole på Ham.



Folk må stole på Gud på samme måte som et lite barn stoler på foreldrene sine.
Det er slik Jesus vil at vi skal komme til Ham og gå inn i Himmelriket. Han vil at vi skal la Ham
lære oss veien, og vi skulle stole på det Han sier med samme tillit som et barn. Den som ikke
tar imot Guds Ord som sannheten, blir utenfor Hans fellesskap, og kommer aldri inn i Hans
rike.



Som voksne liker vi å stole på vår egen fornuft til å finne ut av ting.
Det er unaturlig for en voksen å godta sannheten fra Gud på samme måte som et lite barn.
Hva må en person gjøre før en kan tro Guds Ord ubetinget?
Han må slippe sine egne ideer, argumenter og stolthet, og stole ene og alene på Guds visdom.

Gjør vi det vil Han lære oss sannheten om seg selv. Så vil vi begynne å se Gud slik Han virkelig
er, og oss selv som Han ser oss.


Som voksne vil vi gjerne ha selvtillit og være uavhengige.
Men Gud skapte oss ikke til å være uavhengig av Ham.
På hvilken måte vil Gud at vi skal være avhengig av Ham?
Han vil at vi skal henvende oss til Ham med alle våre behov.



Vi følger alle i fotsporene til Adam.
Grunnen til at det er så vanskelig for oss å bøye oss for Guds Ord, er at vi har arvet Adams
stolte, uavhengige holdning. Han nektet å godta det Gud hadde sagt. Adam valgte å handle
uavhengig av Gud. Derfor ser vi hvor viktig det er, det Jesus sa om å ta imot sannheten som
et lite barn. For om vi ikke gjør det, kommer vi aldri til å bli fri syndestraffen vi bærer på.

3.

Jesus underviste en rik ung man.
Etter at Jesus hadde møtt barna, møtte Han en rik ung mann med et alvorlig spørsmål.

Les Mark 10:17.


Den rike unge mannen spurte Jesus hva han måtte gjøre for å arve evig liv.
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Leksjon 43
Dette hørtes ut som et oppriktig spørsmål fra denne unge mannen, men problemet var at
han tenkte at han kunne tilfredsstille Gud og komme inn i Guds rike ved å holde loven. Han
ville bare vite om det var noe mer han måtte gjøre for å bli godtatt av Gud.

Les Mark 10:18.


Bare Gud er god.
Hva var det denne unge mannen misforsto om seg selv?
At han var en synder, og aldri ville bli god nok til å bli godtatt av Gud.

Han trodde at han kunne gjøre seg fortjent til Guds aksept.
Han tok også feil i å mene at Jesus var en god mann, som han selv.


Da Jesus svarte, nektet Han ikke på at Han var god, eller at Han var Gud.
Jesus svarte på denne måten fordi Han ville at den unge mannen skulle innse at han kunne
ikke tiltale Jesus som ”Gode Mester” uten å erkjenne at Jesus var Gud. Jesus sa at det er bare
en som er god, og det er Gud.

Les Mark 10:19-21.


Det kan virke som Jesus sa at han kunne oppnå evig liv ved sine egne gode gjerninger.
Men det var ikke det Jesus mente. Han visste at denne mannen aldri kunne arve evig liv før
han innså at han var en synder. Den unge mannen trengte å forstå at han ikke hadde holdt
Loven til punkt og prikke, slik han selv trodde.
Hvorfor gav Gud Loven til Israel?
For å vise dem at de var hjelpeløse syndere.

Hva ville Jesus oppnå ved å sitere fra Loven til denne unge mannen?
Vise ham at han var en synder.



Jesus visste at den unge mannen elsket verken Gud eller sin neste, slik Loven krevde.
I Mark 12:30-31, summerte Jesus opp hele Loven på denne måten: ”Du skal elske Herren din
Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din fornuft og av all din makt. Dette er det
første bud.
Det andre, som er like stort, er dette: Du skal elske din neste som deg selv!”
For å få denne unge mannen til å forstå at han elsket rikdommen sin høyere enn sin neste, sa
Jesus at han skulle selge alt han eide og gi pengene til de fattige.
For å få ham til å forstå at han ikke elsket Gud av hele sitt hjerte, sjel, forstand og makt, sa
Jesus at han skulle selge alt han eide og følge Ham.
Dersom den unge mannen elsket Gud, ville han følge Jesus, for Jesus er Gud.



Jesus elsket denne unge mannen, så Han prøvde å vise ham at han var en synder.
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Leksjon 43
Hvis han innrømte at han elsket rikdommen sin høyere enn han elsket Gud og sin neste,
hadde han visst at han hadde brutt Guds bud.


Ingen kan holde Guds lov fullkomment.
Lærer: Vis Illustrasjon 21.

Denne mannen trodde at han hadde holdt Guds bud fordi han hadde holdt dem i det ytre.
Men han hadde ikke fulgt loven fulkomment og til enhver tid i sitt hjerte.
Jesus hadde sagt at for Gud er onde tanker det samme som å ha utført det i handling.
Gud dømmer ikke en person bare etter hans handlinger. Han dømmer også tanker og
motiver og lyster.

Les Jer 17:9-10.
Alle har feilet i å oppnå Guds standard.
Gud gav ikke Loven til Israel fordi Han trodde at de skulle klare å holde dem. Nei, Han gav
den for å vise at alle har syndet og kommet til kort overfor Guds standard når det gjelder
rettferdighet.


Ingen av oss kan gjøre oss fortjent til å bli godtatt av Gud ved egne anstrengelser.
Noen av oss har så høye tanker om oss selv at vi tror vi er gode mennesker. Men samme
hvordan vi ser på oss selv, så har vi feilet i å oppnå Guds krav.

Les Rom 5:12.
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Leksjon 43
Lærer: Vis Illustrasjon 15.

Ingen av oss har gitt Gud førsteplass i våre liv, eller elsket andre som oss selv, slik Loven
krever.


Denne unge mannen gjorde sitt valg.

Les Mark 10:22-24.
Selv om denne unge mannen oppriktig ønsket evig liv, ville han ikke godta det faktum at han
var en synder. Han fant det vanskelig å innrømme at han elsket eiendommen sin høyere enn
han elsket Gud eller sin neste. Han ville ikke forandre holdning og bli enig med Gud om at
han var en synder.

4.

Konklusjon
Vi må også velge om vi vil være enig med Gud om at vi er hjelpeløse syndere, som ikke kan
holde Guds bud fullkomment.
Lærer: Vis på Tidslinjen hvor langt dere er kommet.
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