45. Jesus red inn i Jerusalem.
Jesus og disiplene feiret påske.
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1.


Innledning
Repetisjon.
Hva er viktigere enn å være rik?
Å tro på Gud og ha evig liv.

Hvorfor kalte Gud den rike mannen for en dåre?
Fordi han levde bare for denne verdens rikdom og ikke tenkte på det som skulle skje med ham etter
døden.

Hva er de to alternativer etter døden?
Himmelen eller straffens sted, fortapelsen.

Hva er veien til Himmelen?
Å innrømme at en er en synder og tro på Jesus Kristus, som Gud sendte til verden for å forløse
menneskene fra Satans makt, synden og døden.

Hva ville den rike mannen at Abraham skulle gjøre for brødrene hans som fortsatt levde?
Sende Lasarus tilbake for å advare dem, så de ikke kom til det samme straffens sted.

Hva svarte Abraham på dette spørsmålet?
At brødrene kunne lese hva Moses og profeten hadde skrevet om syndens straff og dom.



Vi skal nå fortsette med denne leksjonen.
Gud oppfyller sine profetier.
Alt Han har forutsagt har skjedd, eller kommer til å skje, akkurat på det tidspunkt Gud har
bestemt. Vi kan regne med det og stole på det, fordi Gud er tro mot sitt Ord og vil
gjennomføre alle sine planer.
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I denne leksjonen skal vi lese om noen som fikk oppleve at Guds Sønn oppfylte noen
gammeltestamentlige profetier. Men likevel forsto de ikke hvem Han var og hva Hans
oppgave innebar.

2.


Folket hilste Jesus velkommen da Han red inn i Jerusalem.
Jesus ba disiplene gå og hente en eselfole, som Han skulle ri på inn i Jerusalem.

Les Mark 11:1-7.
Sakarias, en profet i GT, forutsa at Forløseren skulle ri inn i Jerusalem på en ung eselfole.

Les Sak 9:9, og les oppfyllelsen av profetien i Mark 11:7.
Lærer: Vis på Illustrasjon 28, ”Ri inn i Jerusalem på en eselfole.”


Folkemengden hilste Jesus velkommen.

Les Mark 11:8-10.
Folket ønsket Jesus velkommen med høye rop og lovprisninger, som den Gud hadde lovt å
sende til å bli deres konge. Gjennom mange år hadde profetene skrevet om Hans komme, og
disse menneskene trodde at Han nå kom for å fri dem fra romerne. Derfor hilste de Jesus
velkommen med stor entusiasme.
Men dessverre var det nok ikke så mange som så på Jesus som den Gud hadde sendt for å fri
dem fra deres synder og syndens straff.

3.


Judas og de jødiske lederne la planer imot Jesus.
De jødiske lederne planla å få Jesus drept.

Les Mark 14:1-2.
Hvem sto bak denne konspirasjonen mot Jesus?
Satan.

Hva ville Satan oppnå ved å få Jesus drept?
Han prøvde å hindre Gud i å fullføre sin plan om å frelse syndere.

De jødiske lederne ville fjerne Jesus, men de ville ikke lage oppstyr blant folket. Jesus var
svært populær på grunn av de store miraklene Han hadde gjort, så lederne fryktet at dersom
de arresterte Jesus, kunne folket vende seg imot dem å drepe dem.
Vers for læreren: Luk 20:19; 22:2


Judas planla å forråde Jesus.

Les Mark 14:10.
2

Leksjon 45
Judas var en av de 12 som Jesus hadde valgt ut til å bli Hans nærmeste medarbeidere, men
Judas brydde seg ikke om at han var en synder overfor Gud. Han trodde ikke på Jesus som sin
Forløser.


Judas fulgte Jesus for å oppnå egne fordeler.
Joh 12:6 forteller oss at Judas var en tyv. Han hadde fått ansvaret for å ta seg av pengene
som skulle betale utgiftene for Jesus og disiplene, og ellers distribueres til de fattige. Judas
tok av pengene.
Hva tror du det var som fristet Judas til å forråde Jesus?
Han skulle få penger for det.

Det Gamle Testamentet forutsier at Jesus skulle bli forrådet av en venn.

Les Salme 41:10, og deretter oppfyllelsen i Mark 14:10.
Lærer: Vis på Illustrasjon 28, ”Forrådet av en venn.”
Hvem ledet Judas til å forråde Jesus?
Satan.

Satan hatet Jesus fordi Han var Gud, og fordi Han talte sannheten om Guds kjærlighet til
syndere, og om den kommende dom over Satan og alle som følger ham.


De jødiske lederne ble enige om å betale Judas for å forråde Jesus.

Les Mark 14:11.
I Markusevangeliet får vi vite hvor mye penger Judas skulle få for å forråde Jesus. Det var 30
sølvpenger. Dette var nøyaktig den summen profeten Sakarias hadde forutsagt i GT mer enn
500 år tidligere.

Les Sak 11:12-13, og deretter oppfyllelsen i Matt 26:14-15.
Lærer: Vis Illustrasjon 28, ”Bli solgt for 30 sølvpenger.”

4.


Jesus sendte disiplene sine av sted for å lage til for påskefesten.
Tiden for påskefeiringen var kommet, så Jesus sendte disiplene av sted for å lage til for
påskemåltidet.

Les Mark 14:12.
Hva var det de minnet når de hvert år feiret påske?
Den gangen Gud sparte den førstefødte hos forfedrene deres, siste natten før de dro ut av Egypt.

Hva var det israelittene skulle gjøre for at den førstefødtes liv skulle bli spart?
Slakte et lam og stryke blodet på dørkarmene på utsiden av husa sine.

Vers for læreren: 2. Mos 12:21-27
3

Leksjon 45
Disiplene spurte Jesus om hvor de skulle lage til for denne viktige feiringen.


Jesus fortalte hvor de skulle feire.

Les Mark 14:13-15.
Jesus sa til to av sine disipler at de skulle møte en mann som bar ei vannkrukke. Dette var et
uvanlig syn å se, fordi det alltid var kvinnene som hentet vann fra brønnen.
Hvordan kunne Jesus vite hva som skulle skje?
Han er Gud.

Han vet alt, også de små ting – til og med når en liten spurv faller til jorden og dør.
Vers for læreren: Matt 10:29

Les Mark 14:16.
5.


Jesus visste at Judas kom til å forråde Ham.
Jesus visste hva Judas tenkte i sitt hjerte.

Les Mark 14:17-20.
Jesus visste om alt Judas tenkte og planla.
Hebr 4:13 sier: ”Og ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øyne
som vi skal stå til regnskap for.”


Jesus sa at Han kom til å bli forrådet av en som spiste sammen med Ham fra samme skål.
Når jødene spiste sammen, var skikken å bryte biter av brødet som lå på bordet, og dyppe
dem i ei stor skål med saus, som var plassert i midten. Denne sausen var som regel laget av
moset frukt.
Da Judas dyppet brødet sitt i samme skål som Jesus og spiste sammen med Ham, hadde han
planlagt å selge Jesus til Hans fiender.
Dette var en forræderisk gjerning. I jødenes kultur ble det sett på som utenkelig å skade en
person som en spiste sammen med, og særlig den som var verten for måltidet.
Jesus fortalte de 12 apostlene at en av dem skulle forråde Ham, en som dyppet brødet sitt i
samme skål med saus som Ham. Dette sa Han fordi Han ville at Judas skulle tenke igjennom
hva han hadde planlagt å gjøre.
Hvorfor ville Jesus gi Judas anledning til å tenke seg om?
Fordi Han elsket ham.



Judas ville bli straffet for å forråde Forløseren.

Les Mark 14:21.
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Hvorfor kalte Jesus seg selv ”Menneskesønnen?”
Ford ati selv om Han var Guds Sønn så var han også et menneske.

Hensikten med at Han kom til jorden som et menneske, var at Han skulle gi livet sitt så
menneskene kunne bli gjenforenet med Gud. Jesus visste at Han måtte dø, akkurat som Gud
hadde forutsagt gjennom profetene.
Vers for læreren: Matt 16:21; 1 Pet 1:10-11
Den eneste måten vi kan bli gjenforenet med Gud på, var at Jesus måtte dø. Men det var ikke
Gud som fikk Judas til å forråde Jesus. Judas var ansvarlig for det han gjorde, og ville bli
straffet for det.

6.


Jesus brukte brød og vin som eksempler på sitt legeme og blod.
Jesus brukte brød for å symbolisere sitt legeme.

Les Mark 14:22.
Jesus tok et brød og brøt det, og forklarte at på samme måte som brødet var blitt brutt, så
skulle Hans legeme snart bli brutt, og dette skulle bli gjort av onde mennesker.


Jesus brukte vin som symbol på sitt blod.

Les Mark 14:23-24.
Etter at Jesus hadde brutt brødet, tok Han koppen med vin og gav den til disiplene for å
drikke. Han sammenlignet vinen med sitt blod som skulle uttømmes for dem og andre.
Når Jesus døde, skulle Han gi sitt liv i stedet for å gi oss straff.

Les Mark 14:25-26.
Lærer: Selv om det siste punktet setter evangeliet i fokus, er det best å vente til du skal
undervise om Jesu død, begravelse og oppstandelse i leksjon 47, før du presenterer
evangeliet fullt ut for deltakerne. Men om det er enkeltpersoner som søker frelse, er
det viktig å snakke med dem privat.

7.


Konklusjon
Noen forsto fullt ut hva som lå i Jesu budskap.
Folket som ønsket Jesus velkommen inn i Jerusalem som konge, forandret fort holdning da
Han ikke gav dem det de ville ha. Judas var heller ikke blant dem som trodde på Ham.



Grunnen til at de ikke forsto Jesus sin gjerning, var at de ikke så sitt behov som syndere.
Jesus visste at menneskenes største behov var å bli frelst fra synden, Satan og døden. Men
de fleste som så og hørte Jesus, forsto ikke dette. De trodde at deres største behov var helse,
velstand og et godt liv her og nå. De så bare på sine timelige, fysiske og materielle behov.
Jesus var interessert i deres åndelige behov.
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De fleste er opptatt med ytre ting. Gud er mer interessert i våre indre behov.
Jesus fokuserte på våre største behov – å bli forløst fra den evige straff for våre synder. De
menneskene som virkelig satte pris på Jesus, var de som så at de var hjelpeløse syndere.
Lærer: Vis på Tidslinjen hvor langt dere er kommet.
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