46. Jesus ble arrestert av sine fiender.
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1.


Innledning
Repetisjon.
Hva sa folket da de hilste Jesus velkommen inn i Jerusalem?
At Han var den profetene hadde skrevet om – den Gud hadde lovt å sende til å bli konge over dem.

Hvorfor ville jødene at Jesus skulle være konge over dem?
De ville at Han skulle fri dem fra romernes herredømme.

Hvor mange penger hadde profeten Sakarias forutsagt at Jesus skulle bli solgt for?
30 sølvpenger.

Hvorfor sa Jesus at den personen som dyppet brødet sitt i samme skål som Ham, skulle
forråde Ham?
For at Judas skulle få anledning til å tenke gjennom hva han hadde planlagt å gjøre, og omvende seg.

I følge det som var skrevet i Salmenes bok, hvem skulle forråde Forløseren?
En av Hans venner.



Vi skal nå fortsette med denne leksjonen.
Jesus er Gud. Han er den Han sier Han er.
Vi skal se på hvordan Jesus reagerte på vanlige mennesker som hadde opphøyet seg til å tro
at de hadde makt til å forhøre Ham.

2.

Jesus ba i Getsemane.
Les Mark 14:32-36.



Jesus visste at Han skulle lide for å bli vår Forløser.
Hvordan visste Jesus at Han skulle lide og dø?
1

Leksjon 46
Han er Gud.

Hvorfor var det vanskelig for Jesus å gå gjennom grusomme ting når Han visste at Han
skulle lide?
Fordi Han også var et sant menneske.

Likevel var Han villig til å holde ut store lidelser for å fullføre Guds plan som vår Forløser.


Jesus visste at timen hadde kommet da Han skulle bli forrådt.

Les Mark 14:37-42.
3.


Jesus ble forrådt og arrestert.
Judas forrådte Jesus.

Les Mark 14:43-47.
Hvem ledet Judas og mennene som kom og arresterte Jesus?
Satan.

Tror dere at de var klar over at de var ledet av Satan?
Mest sannsynlig ikke.



Selv om Satan ledet Jesus sine fiender, er Jesus større enn Satan.
Det hadde ikke vært noe problem for Jesus å unngått å bli arrestert. Bare et ord hadde vært
nok til at de hadde falt død om.
Når vi vet at Jesus er større enn alle sine fiender, hvorfor lot Han dem da arrestere seg?
Han visste at det var nødvendig for å fullføre Guds plan.



Jesus visste at Skriftene skulle bli oppfylt.

Les Mark 14:48-49.
Jesus visste at alt skulle skje med Ham akkurat som Gud hadde forutsagt gjennom profeten.


Disiplene forlot Ham.

Les Mark 14:50-52.
Disiplene ble redde for at de også skulle bli arrestert. De forlot Jesus, akkurat som Han hadde
sagt at de kom til å gjøre.
Vers for læreren: Mark 14:27; Sak 13:7
Disiplene var skuffet og forvirret. De trodde at Jesus var Forløseren sendt fra Gud, men de
kunne ikke forstå hvordan Han kunne frelse noen hvis fiendene Hans tok livet av Ham.
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4.


Jesus ble forhørt av de jødiske lederne.
De som arresterte Jesus, tok Han med til de religiøse lederne.

Les Mark 14:53-54.


De religiøse lederne kunne ikke finne noe Jesus kunne bli dømt for.

Les Mark 14:55-59.


De religiøse lederne skaffet falske vitner.
Jesus gjorde ikke noe galt, derfor kunne ikke de religiøse lederne finne noen legitim grunn for
å dømme Ham til døden. Så de måtte komme opp med falske anklager imot Ham.
Hvordan kunne de religiøse lederne hate Jesus så mye?
Han sa at Han var Messias, og Han hadde ved flere anledninger avslørt dem som hyklere som lurte folket.

Hva var det de ikke innrømte om seg selv?
At de var syndere.



Gud ledet David til å skrive at falske vitner skulle stå opp og talte imot Forløseren.

Les Salme 27:12, og etterpå oppfyllelsen av profetien i Mark 14:56-57.
Lærer: Vis Illustrasjon 28, ”Anklaget av falske vitner.”


Jesus forsvarte ikke seg selv imot løgnene til de falske vitnene.

Les Mark 14:60-62.
Selv når de kom opp med falske bevis, og det de vitnet imot Ham ikke stemte overens, tok
Jesus ikke til motmæle. Han ville ikke forsvare seg selv for ypperstepresten. Jesus visste hva
som ville komme ut av forhøret, og at alt kom til å skje etter Hans Fars plan.


Til slutt svarte Jesus, da ypperstepresten spurte om Han virkelig var Kristus, Messias.
Jesus sa rett ut at Han var Kristus, Guds Sønn.

Les Mark 14:62, om igjen.


Jesus skal komme tilbake som den mektige konge og dommer.
Da Jesus kom til verden, kom Han som et lite barn. Han kom for å bli Forløseren. Men neste
gang Han kommer til verden, vil det bli som den allmektige Guds Sønn som skal dømme
verden.
Når alle skal se Jesus som sitter ved Guds høyre hand, hva vil da bli klart for alle?
At Han er som Gud og er Gud.

Men det var ikke så klart for de religiøse lederne på dette tidspunkt at Jesus var Guds Sønn.
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Hvordan så de på Jesus?
Som en vanlig mann.

De nektet å tro på det Han sa.


De religiøse lederne dømte Jesus fordi Han sa at Han var lik Gud.

Les Mark 14:63-64.
Ypperstepresten ble rasende da Jesus sa Han var Guds Sønn.
De religiøse lederne så på det som blasfemi, og i følge jødisk lov, var det dødsstraff for dette.
Så de dømte Jesus til døden.


Jødene spyttet på Jesus og slo Ham.

Les Mark 14:65.
Gud hadde ledet profeten Jesaja til å skrive at Forløseren skulle bli slått og spyttet på.

Les Jes 50:6, og deretter oppfyllelsen av profetien i Mark 14:65.
Lærer: Vis Illustrasjon 28, ”Bli slått og spyttet på.”

5.


Jesus ble forhørt av Pilatus.
De religiøse lederne førte Jesus til Pilatus.

Les Mark 15:1.
Jødene hadde ikke autoritet til å dømme en person til døden, for Israel var under romerske
lover. Derfor tok de Jesus med til Pilatus, provinsguvernøren. De håpte at han ville dømme
Jesus til døden på grunnlag av de falske beskyldningene.


Pilatus spurte Jesus om Han var jødenes konge.

Les Mark 15:2.
Som direkte etterkommer av kong David og i slektslinjen for Israels trone, var Jesus
rettmessig konge over Israel.


Jesus svarte ikke på de falske anklagene.

Les Mark 15:3-5.
Profeten Jesaja hadde skrevet at Forløseren kom til å være stille når de vitnet falskt imot
Ham. Guds Ord går alltid i oppfyllelse til minste detalj.

Les Jes 53:7, og deretter oppfyllelsen av profetien i Mark 15:3-5.
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Lærer: Vis Illustrasjon 28, ”Ikke svare på anklage.”


Pilatus spurte jødene hvem de ville gi fri, Barabbas eller Jesus.

Les Mark 15:6-11.
Den romerske guvernøren hadde som skikk å gi en fange fri i påsken, og han ville at jødene
skulle velge hvem de ville gi fri.
Pilatus visste at Jesus ikke hadde gjort noe galt, og at de jødiske lederne ville få Ham drept
fordi de var sjalu på Hans popularitet. Pilatus tilbød å gi Jesus fri, og håpte at folket ville velge
Ham foran Barabbas. Barabbas var en opprører og morder.
Men de religiøse lederne opphisset folket til å be Pilatus om å gi Barabbas fri.


De jødiske lederne og de som fulgte dem, ville at Jesus skulle bli korsfestet.

Les Mark 15:12-14.
Korsfestelse var en grusom form for straff som romerne brukte for de verste kriminelle. Når
en person ble korsfestet, ble hans hender og føtter spikret fast til et kors. Der måtte han
henge til han døde.
Det kan høres rart ut at folkemengden ville at Jesus skulle dø på denne måten. De var enige
med sine ledere om at Han ikke var Guds Sønn. De likte ikke at Jesus sa at de var syndere
som behøvde å vende om. De sørget ikke over sine synder. De ville bare at Han skulle befri
dem fra romerne.


De fleste av jødene hatet Jesus og forkastet Ham.
Gud sa gjennom profeten Jesaja at de fleste av jødene kom til å forkaste Ham som skulle
komme til verden. Gjennom kong David hadde Gud sagt at ”den som skulle komme” ville bli
hatet av jødene, enda det ikke var noen grunn for deres hat.

Les Jes 53:3 og Salme 69:4, og deretter oppfyllelsen av profetien i Mark 15:914.
Lærer: Vis Illustrasjon 28, ”Bli forkastet av jødene” og ”Hatet uten grunn.”


Jesus ble slått.

Les Mark 15:15.
Før henrettelsen ble Jesus hudstrøket med en pisk som hadde skarpe biter av metall eller
bein festet til mange lær-reimer. Disse kuttet dype sår i ryggen Hans. I mange tilfeller døde
folk under en slik grusom behandling.

Les Mark 15:16-19.


Jesus ble spottet.
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Soldatene kledde Ham i en purpurkappe. Dette var fargene som kongene kledde seg i på
denne tiden.
Soldatene gjorde narr av Jesus ved å sette en tornekrone på Hans hode og hilse Ham som
jødenes konge.


Tornekronen var et symbol på Guds forbannelse på jorden.
Etter Adam og Evas opprør, forbannet Gud jorden og sa at det skulle vokse opp torner.
Vers for læreren: 1. Mos 3:17-18
Soldatene visste ingenting om den symbolske mening med tornene. Men Gud lot dem sette
en tornekrone på Jesus, som tegn på at Han, ved sin død, skulle utfri dem som trodde på
Ham, fra synden.
Soldatene spottet Jesus ved å knele ned foran Ham, og lot som de æret Ham som konge.

6.


Jesus ble ført avsted for å korsfestes.
Jesus ble ført utenfor byen for å bli korsfestet.

Les Mark 15:20.
7.

Konklusjon
Er det ikke utrolig at den allmektige Gud, Han som har skapt universet og gir liv til alle, ville la
syndige mennesker korsfeste Ham som en kriminell.
Guds Ord forklarer hvorfor Han lot det skje.

Les Joh 3:16.
Lærer: Vis på Tidslinjen hvor langt dere der kommet.
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