LEKSJON 29
- Gud sender profeter til Israel;
Israel vil ikke høre på dem -

DETTE ER FOR LÆREREN

Notater

Les først bibelhenvisningene. Der vil du finne tanker som går forut for denne
leksjonen, og det er ikke meningen at du skal undervise om det i denne omgang.
Dette er bare ment til selvstudie.
OVERSIKT
Denne leksjonen er den siste som tar for seg stoff fra det Gamle Testamentet.
Det skal legge grunnlaget for å presentere Frelseren og gir en oversikt over
budskapet Guds profeter forkynte for Israel og Juda. De advarte dem og
sa at dersom de ikke omvendte seg, ville de bli ført bort i fangenskap av
nabofolkene fra Assyria og Babylonia. Israel og Juda omvendte seg ikke,
og denne dommen gikk i oppfyllelse. Vi får også lese om at noen av dem
som var i eksil kom tilbake, og landet ble beredt til tiden da Jesus Kristus
skulle komme.
Vi ser Guds suverenitet og kjærlighet, og at Han kommuniserer med menneskene.
Han leder folk til å lære det greske språk, bygge det romerske veisystem, og
gjør at jøder i alle land bygger synagoger. Alt dette er forberedelser for å spre
evangeliet utover hele verden.
Bibelhenvisninger: Jesaia 10,5-6; Jeremia 6,13-14; 20,5; 2 Kongebok 17,18; 25,1-12.
MINNEVERS: 1 Krønikebok 29, 11
MÅL:
• Å vise at Gud sendte profeter for å fortelle menneskene sannheten om Gud
og at de måtte vende om og komme til Gud på Hans måte for å bli frelset.
• Å vise Guds trofasthet. Han holder alltid sine løfter og fullfører sine
planer.
• Å vise den historiske bakgrunn og det religiøse liv på tiden like før Jesu
komme.
DENNE LEKSJONEN SKULLE HJELPE BARNA TIL
• Å se at Gud har sendt sitt budskap til menneskene fordi Han elsker oss og
vil at vi skal bli frelst.
• Å se de fryktelige konsekvenser av å fornekte Gud og leve i synd.
• Å forberede seg på historien om Jesu komme til verden.
PERSPEKTIV FOR LÆREREN
En kan ikke lese igjennom profetene uten å legge merke til at Gud hater synd
og dømmer den. Men det er ikke bare et budskap om synd og dom. Det er
meningen at budskapet om Guds vrede over synden skal drive menneskene til
omvendelse og tro på Gud. I Esekiel 33,11 sier Gud,
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“… Jeg har ikke behag i den ugudeliges død, men i at den ugudelige vender om
fra sin ferd og lever. Vend om, vend om fra deres onde veier! Hvorfor vil dere
dø, Israels hus?”
Profetenes budskap kan virkelig få oss til å skjelve når vi tenker på den
moralske og åndelige standard i vårt samfunn i dag. Vi har så mye kunnskap
om Gud og Hans Ord tilgjengelig, likevel er vi et samfunn som vokser i synd
og ugudelighet. Selvopptatthet, penger, ting, nytelse og mange andre ting
er i fokus. Vi vet at Gud ikke vil la dette fortsette. Når Hans tid er inne, vil
Han dømme også vårt samfunn, som Han gjorde med Israel og de ugudelige
nabolandene. Hvor grusomt det er at de som visste så mye om Gud, fornektet
Ham og lærte andre å gjøre det samme!
(2 Tim 3; 2 Pet 3.)
Klokken tikker raskt mot den dagen da Menigheten skal hentes fra denne
verden. Vi vet ikke Guds time, men vi vet at Han har gitt oss en oppgave. Ap gj
1,7-8 gjelder oss like mye som det gjaldt Jesu første disipler: ”Han sa til dem:
Det er ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin
egen makt. Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og
dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like
til jordens ende.” Dersom vi hører Kristus til, har vi Hans Ånd, og vi har fått
tatt imot Hans nådes evangelium for å dele det med andre, helt til alle har fått
anledning til å høre det.
Dette er siste leksjonen fra det Gamle Testamentet. Vi må be for alle som har
gjennomgått leksjonene, at de må være i stand til å ta imot evangeliet om at
Gud kom ned til jorden som et menneske. Vi vil presentere evangeliet som
Guds store plan for å frelse menneskene. Han den evige allmektige Skaper, ville
gjenløse menneskeslekten og vinne hvert enkelt menneske tilbake til seg selv.
”… Se der Guds Lam som bærer bort verdens synd” (Joh 1,29).
BILDER
• Kronologisk bilde nr. 46, ”Profetene blir forfulgt”
• Kronologisk bilde nr. 47, ”Jerusalem blir ødelagt”
• Kronologisk bilde nr. 48, ”Tempelet blir satt i stand”
• Kronologisk bilde nr. 49, ”Romersk embetsmann”
• Kronologisk oversiktskart.
• Plakat 1, «Vi lærer om Gud»
• Plakat 12, ”Profeter”
SPESIELLE FORBEDREDELSER
• Kopier Repetisjon - 29 og Samtale - 29 (bakerst i denne leksjonen). Ta med
blyanter til barna.
• Forbered oppgavene du velger fra Forslag til oppgaver (bakerst i denne
leksjonen). Husk å beregn nok tid til å gjennomgå leksjonen.
NÅR DU UNDERVISER DENNE LEKSJONEN:
Du skal legge en bibelsk grunnvoll som bakgrunn for evangeliet du senere skal
forkynne. Hver leksjon bygger på den foregående, så vær nøye med å ta med
alle punkt.
IKKE GJØR BUDSKAPET FOR VANSKELIG!
Husk at dette er bibelstudie og ikke en rask gjennomgang av Bibelen. Hold deg
til emnet i leksjonen; begrens og led eventuelle diskusjoner.
Strek under bibelske prinsipper i leksjonen.
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Notater

SKAL UNDERVISES TIL BARNA
REPETER Leksjon 28 ved å gjennomgå ”Repetisjon - 29”
Les Samtale - 29. NB: ”Onkel Dagfinn” bør bli lest av en voksen.
Merk: Denne leksjonen går over en lang tidsperiode og dekker en stor del av
Skriften. Spar tid ved at læreren leser de lange avsnittene.
A. Introduksjon
Har du noen gang prøvd å fortelle noen noe de ikke ville høre?
Det er ikke lett!
Gud sendte mange menn til Israel for å advare dem, men Israel ville ikke høre
på dem.
B. Fra begynnelsen talte Gud til menneskene.
Tema: Gud er kjærlighet. Han er miskunnelig og nådig.
Tema: Gud kommuniserer med menneskene.
(Jesaia 45,12 og 18 og 21-22; Joh 3,16; 2 Pet 3,9.)
Det er Gud som har skapt alle mennesker i verden.
Gud elsker menneskene og vil at alle mennesker overalt skal bli frelst fra Satans
makt, synden og døden.
Derfor har Gud talt til menneskene fra verdens begynnelse, for at de skulle få
kjenne Hans vilje.
Husk:
Gud talte til Adam og Eva, Kain og Noah. Gud talte også til Abraham, Isak,
Jakob og Josef. Gud gav sitt budskap til Moses og israelittene og forkynte
sine bud fra Sinaifjellet.
PEK PÅ ISRAEL - JUDA PÅ KART 2
Gud sendte også noen av sine budbærere til nabolandene rundt Israel.
C. Profetenes budskap.
Tema: Gud kommuniserer med menneskene.
Guds budbærere ble kalt profeter.
La oss se på navnene til noen av Guds profeter.
PEK PÅ PROFETENE PÅ DET KRONOLOGISKE OVERSIKTSKARTET.
Jesaia, Jeremia, Esekiel og Daniel var noen av de mest kjente av Herrens
profeter.
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Notater

Du vil finne disse og andre navn på profeter som tittel på bøker i det Gamle
Testamentet. Vi kan finne dem i innholdslisten til GT.1
Tema: Gud er større enn alle og mektigere enn alle; Han er den høyeste
autoritet.
Tema: Mennesket må ha tro for å komme til Gud og bli frelst.
Guds profeter ba folket vende om fra avgudsdyrkelsen til tro på Gud.
VIS PLAKAT 12, ”PROFETER”
(1 Kb 18,21; Joh 4,24).
- Husk at omvendelse betyr å forandre sinn.
- Å vende om er å være enig med Gud om at en er en synder.
Mange av israelittene som tilba Gud i tempelet, tilba også avguder.
- Gud sa at det ville Han aldri godta.
- De måtte velge hvem de ville tjene.
- De som ville tilbe Gud, måtte gjøre det helhjertet, og de måtte gjøre det
etter Guds Ord.
- Han er den eneste sanne Gud.
Gud vil ikke ta imot tilbedelse fra noen som tilber andre ting i tillegg.
Tema: Gud er trofast; Han gjør alltid det Han sier; Han forandrer seg
aldri.
Tema: Gud er hellig og rettferdig. Han krever død som betaling for
synd.
Guds profeter minnet Israel på Guds lover som ble gitt ved Moses.
- Israel hadde vært ulydig imot lovene.2
- Profetene sa til folket at de måtte omvende seg, ellers ville Gud straffe
dem.
Han ville sende fiendene deres imot dem.
Fiendene ville vinne over dem og føre dem bort i fangenskap i et fremmed
land. Israelittene ville bli slaver under et folk som snakket et annet språk.
- Jesaia, profeten, advarte Israel (de ti stammene i nord) om at Herren ville
sende assyrerne mot dem dersom de ikke vendte om.
LES Jesaia 10,5-6.
PEK PÅ ASSYRIA OG ISRAEL PÅ KART 2.
-

Jeremia advarte folket i Jerusalem og Juda om at Herren ville sende
babylonerne imot dem til å ødelegge dem.
LES Jeremia 20,5.
Barna kan se på innholdslisten i Bibelen sin. De største bøkene blir kalt ”de store
profetene” og de minste ”småprofetene”.
2
Les Jeremia 5.
1
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Notater

PEK PÅ BABYLON OG JUDA PÅ KART 2.

Notater

D. Gud hadde ikke glemt løftet sitt om å sende en Frelser.
Tema: Gud er trofast; Han gjør alltid det Han sier; Han forandrer seg
aldri.
Enda det hadde gått flere tusen år siden Gud første gang gav løfte om å sende
en Frelser, hadde Han ikke glemt det.
Husk:
Gud gjentok samme løfte til Abraham, Isak og Jakob. Han lovte at
frelseren skulle være en av deres etterkommere. Gud minnet stadig Israel
om løftet om en Frelser. Gud lovte også David at Frelseren skulle være en
i hans slektslinje.
Tema: Gud er alle steder alltid. Han kjenner alle ting.
Tema: Gud kommuniserer med menneskene.
Lenge før Frelseren kom, forutsa Gud flere ting om Ham.
VIS PLAKATEN, ”GUDS PROFETER.”
-

Han fortalte sine utvalgte budbærere, profetene, hva som skulle skje med
Frelseren.
De skrev det ned i bøkene sine, som nå er samlet i Bibelen.
Det Gud sa om hva som skulle skje i framtiden, blir kalt profetier.
I senere leksjoner skal vi se på disse profetiene og se hvordan Gud
oppfyller dem.

Gud vet alt før det skjer.
Tema: Gud er kjærlighet. Han er miskunnelig og nådig.
Gud gav ikke opp sin plan om å sende en Frelser, enda de fleste av menneskene
ikke brydde seg om det.
Gud elsker verden og vil ikke at noen skal gå fortapt.
(Esekiel 18,32; Joh 3,16; 2 Pet 3,9).
E. Israels holdning imot Gud, Hans profeter og budskapet de forkynte.
Tema: Mennesket er en synder. Han trenger Gud og kan ikke frelse seg
selv.
Det var alltid noen av israelittene som trodde budskapet fra Gud.
De fleste av israelittene forkastet Guds Ord.
De forfulgte Guds sendebud.
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Forslag til bilde:

Notater
På dette bildet er det noen som tar opp
steiner for å kaste på Guds profeter. I bibelsk
tid hendte det at de drepte mennesker ved å
steine dem.
KRONOLOGISK BILDE NR. 46,
” PROFETENE BLIR FORFULGT”

-

Israel og Juda fortsatte med avgudsdyrkelse.
De gjorde det samme som de hedenske nasjonene som bodde omkring
dem.
Mange fortsatte med å gå til tempelet for å tilbe Gud, følge seremoniene
og bære fram offer, men de var ikke lydige imot Gud i det daglige liv.
De ba til Gud, men Han tok ikke imot dem fordi Han så at de ikke mente
det av hjertet.
Jesaia 29,13 sier
sier, ”… dette folket holder seg nær til meg med munnen og
ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg… ”

Tema: Gud er alle steder alltid. Han vet alt.
Vi kan ikke lure Gud.
- Menneskene kan bare se vårt ytre og høre hva vi sier.
- Gud ser inn i tankene og hjertene våre.
Han vet hvordan vi er i virkeligheten.
- Han sier at vi alle er syndere.
- Det er ingen som lever til behag for Gud.
De fleste av prestene og lederne var onde mennesker.
- De trodde ikke på Gud.
- De var ikke lydige imot Hans bud.
(1 Sam 16,7; Jes 64,6; Rom 3,23; Ef 2,8-9; Titus 3,5).
Tema: Satan kjemper imot Gud og Hans vilje. Satan er en løgner. Han
hater menneskene.
Det var ikke bare Guds sanne profeter som talte til Israel. Det var også falske
profeter som forkynte løgn.
- De sa at de var sendt av Gud, men de var Satans tjenere.
- De forkynte løgn for folket.
- De sa at alt ville gå bra, og at Gud ikke ville straffe dem.
LES Jeremia 6,13-14.
Sammenlign:
Satan er den samme i dag. Han taler gjennom mennesker som sier at Guds
Ord ikke er sant. De sier også at Gud ikke vil straffe synd.
7

Han kommer aldri til å sende noen i fortapelsen. Noen sier at Gud
eksisterer for å gi menneskene det de vil ha. De sier at hvis du bare gir
masse penger til menigheten, vil Gud gi deg masse penger igjen.
Tenk over:
Gud skylder ikke menneskene noe. Han er Skaperen - større enn alle. Han
vil straffe all synd. Ikke hør på noen som sier noe annet enn det Gud sier
i Bibelen.
F. Guds dom over Israel og Juda.
Tema: Gud er kjærlighet. Han er miskunnelig og nådig.
(2 Pet 3,9).
Gud er tålmodig.
Han straffer ikke alltid synden med det samme.
Sammenlign:
Gud advarte menneskene i 120 år på Noahs tid før vannflommen kom.
I flere hundre år sendte Gud sine budbærere til Israel. De advarte Israel
om Guds vrede og straff om de ikke ville vende om fra sine onde veier.
Tema: Gud er trofast; Han gjør alltid det Han sier; Han forandrer seg
aldri.
Israel trodde ikke at Gud ville la fiendene komme og ta landet deres og gjøre
folket til slaver.
Israel ville ikke omvende seg og tro på Gud, derfor lot Gud fiendene deres
overvinne dem.
Assyrerne overvant nordriket med de ti stammene og førte dem bort som
fanger.
PEK PÅ ASSYRIA OG NORD ISRAEL PÅ KART 2.
LES 2 Kongebok 17,1-8.
(2 Krøn 36,15-21; Jer52,1-30).
Juda, som besto av de to stammer i sør og folket i Jerusalem, ville heller ikke
omvende seg, så Gud lot babylonerne komme og ta dem med til Babylon.
PEK PÅ BABYLON, JUDA OG JERUSALEM PÅ KART 2.
-

Babylonerne slo ned muren rundt Jerusalem.
De rev ned og brente tempelet som kong Salomo hadde bygd.

LES 2 Kongebok 25,1-12.
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Notater

Forslag til bilde

Notater

KRONOLOGISK BILDE NR. 47,
”JERUSALEMS ØDELEGGELSE”
Folket ville ikke tro på Guds Ord, derfor straffet Gud dem akkurat som Han
hadde sagt.
G. De bortførte vender tilbake fra Babylon.
Tema: Gud er kjærlighet. Han er miskunnelig og nådig.
Tema: Gud er trofast; Han gjør alltid det Han sier; Han forandrer seg
aldri.
Etter at mange år hadde gått, omvendte folket fra Juda seg og ba til Herren om
å føre dem tilbake til sitt eget land.
Herren hørte deres rop, og Han førte mange av dem tilbake til Jerusalem.
- De bygde opp igjen Jerusalem og bymuren rundt.1
- De bygde også opp tempelet.
Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 48,
”TEMPELET BLIR SATT I STAND”
Israelittene som vendte tilbake til landet, fikk et annet navn.
De ble kalt jøder, som også er navnet som i dag blir brukt på etterkommerne
til dette folket.
Da de var kommet tilbake, bar de igjen fram offer for Gud, men de fleste av
dem gjorde det ikke av hjertet.
De trodde ikke at de var syndere som trengte Guds miskunn.

1

Dette kan du lese om i Esra og Nehemja.
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H. Grekerne og romerne.

Notater

Igjen straffet Gud dem ved at andre nasjoner kjempet imot dem og overvant
dem.
Grekerne tok kontroll over jødeland og lærte dem å snakke gresk. 1
PEK PÅ HELLAS PÅ KART 2.
Tema: Gud er større enn alle og mektigere enn alle; Han er den høyeste
autoritet.
Tema: Gud kommuniserer med menneskene.
Gud ville bruke det greske språket til å spre sitt Ord over store deler av den
siviliserte verden.
Ekstra:
På den tiden var den første delen av Bibelen, det Gamle Testamentet,
skrevet ferdig. Noen av GTs bøker ble oversatt fra hebraisk til gresk. Folk
som bodde langt borte fra Israel og som kunne lese gresk, leste disse
gammeltestamentlige bøkene. Gud brukte dette til å forberede dem til å ta
imot Frelseren som skulle komme.
Senere, i det første århundre e. Kr., gav Gud menneskene resten av sitt Ord,
det Nye Testamentet. Han lot det bli skrevet på gresk. På den tiden var gresk
et kjent språk i land langt borte fra Israel.
Da romerne kom og overvant grekerne, tok de kontrollen over Jerusalem og
landet Israel.2
PEK PÅ ROMA PÅ KART 2.
PEK PÅ OVERGANGEN FRA GRESK TIL ROMERSK HERREDØMME
PÅ DET KRONOLOGISKE OVERSIKTSKARTET.
Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 49,
”ROMERSK EMBETSMANN”

Hellas var et land i utvikling og framgang rundt 400 f. Kr. Palestina (Israel) kom under
Alexander den Stores herredømme ca. år 330 f.Kr.
2
I året 63 f. Kr., ble Palestina (Israel) lagt under romersk herredømme. De hersket over
Palestina helt til Romerriket fall i år 476 e.Kr.
1
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Den romerske keiseren utpekte menn som skulle arbeide for seg i de land han
hadde makt over.
- Romerne tilba mange falske guder. De tilba også keiseren.
- Men romerne lot jødene få lov til å fortsette å tilbe Herren i tempelet.
I Guds suverenitet viste det seg at Han brukte romerne i sin egen plan.
- Gud lot romerne bygge mange gode veier som bandt sammen det enorme
riket.
- Senere ville Gud bruke disse veiene for folk som reiste langt for å fortelle
andre om Guds Ord.
Tema: Gud er kjærlighet. Han er miskunnelig og nådig.
Gud har omsorg for folk i alle nasjoner og vil at de skal kjenne Ham.
(Jes 45,22; Joh 3,16; 2 Pet 3,9).
I. Synagoger blir bygd for å undervise Loven.
På den tiden bygde jødene mange møtelokaler som de kalte synagoger. Der
leste de og underviste de gammeltestamentlige Skriftene.
- På grunn av forfølgelse og fangenskap, var det jødiske folk nå spredt utover
i mange land.
- Det ble bygd synagoger ikke bare i de fleste byer i Israel, men også i mange
byer i Lilleasia, Grekenland, Persia og Nord Afrika.
VIS DISSE OMRÅDENE PÅ KART 2.
-

På siste dag i uken kom jødene til synagogen og fikk undervisning. De
religiøse lederne og lærerne leste og forklarte det som var skrevet av Moses
og profetene, dvs. det Gamle Testamentet.
I mange tilfeller stemte ikke det de sa overens med det Gud hadde sagt og
skrevet i Bibelen.
De fleste av jødene gikk til synagogen eller tempelet, men de trodde ikke på
Herren eller levde etter Hans Ord.
De gikk fordi det var vanlig og de følte det som en plikt. De tilba ikke Gud
i sine hjerter.

J. De troende jøder
Tema: Mennesket må ha tro for å komme til Gud og bli frelst.
Tema: Menneskene kan komme til Gud bare etter Guds vilje og plan.
Det var alltid noen som trodde Guds Ord.
- De stolte på Herren og prøvde å følge Hans bud.
- Herren tok imot dem fordi de trodde på Ham.

11

Notater

-

De ventet på Frelseren som skulle komme. Han som Gud hadde lovt å
sende, og som skulle frelse dem fra Satan og straffen for syndene de hadde
gjort.1
Flere tusen år hadde gått siden Gud første gang gav løftet om en Frelser,
men de visste at Han ville komme nøyaktig etter Guds plan.

K. Konklusjon
Gud sørget over Israels vantro.
Likevel forandret ikke Gud sine planer eller løfter.
Han ville vise sin nåde og miskunn - ikke bare for Israel, men for hele verden!
Gud hadde sørget for at mange folkeslag forsto samme språk, gresk, og at
romerne bygde et solid veinett, og at jødene hadde bygd og møttes i synagogene
i fjerne land.
Gud hadde forberedt en vei for alle til å høre om Frelseren som nå skulle
komme.

Det er klart utfra det Sakarias sa, at de GT troende forsto at Frelseren skulle løskjøpe dem fra
syndens konsekvenser.
1
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Notater

SPØRSMÅL
1. Hvorfor kalte Gud mennesker til å være hans budbærere?
Fordi Gud elsker alle og vil at alle skal få vite sannheten og bli frelst
fra Satans makt, synden og døden.
2. Hva sa Guds profeter til israelittene? De sa at de måtte vende
om, kvitte seg med avgudene og tro på Herren.
3. Hva sa Gud at han kom til å gjøre dersom de ikke vendte om?
Han sa at Han ville la assyrerne komme og innta Israel, og at
babylonerne ville ødelegge Jerusalem.
4. Hvilken holdning hadde de fleste av israelittene mot Gud og
Hans profeter?
a) De forfulgte og drepte Guds profeter.
b) De fortsatte med avgudsdyrkelse.
c) De fulgte skikkene til hedningefolkene som bodde rundt
omkring dem.
5. Gikk israelittene til tempelet og bar fram offer for Gud? Ja, det
gjorde de også.
6. Hvorfor tok ikke Gud imot deres offer? Fordi de tilba Gud med
munnen, men ikke med hjertet.
7. Hvem kan se inn i våre tanker og hjerter? Gud.
8. Hva sier Gud om alle mennesker? Gud sier at vi alle er syndere.
9. Hva skjedde med stammene i nordriket? Herren lot assyrerne
komme og føre dem bort som fanger.
10. Hva skjedde med Jerusalem og de to stammene i sør? Herren
lot babylonerne ødelegge Jerusalem og ta de to stammene til
fange.
11. Da israelittene vendte seg til Herren, førte Gud dem tilbake til
Jerusalem fra fangenskapet. Hva gjorde de da de kom tilbake?
De bygde opp byen og bymuren, og gjenreiste tempelet.
12. Hva var det nye navnet israelittene fikk? Jøder.
13. Hvilke andre nasjoner var det som okkuperte Israel? Grekerne
og romerne.
14. Hva var en synagoge? Det var et sted der jødene kom sammen
på sabbaten for å lære fra det Gamle Testamentet.
15. Fantes det noen jøder som trodde på Gud slik Abraham, Isak,
Jakob, Moses og David gjorde? Ja, noen visste at de var syndere
som måtte tro på Gud for å bli frelst. De kom til Gud på den måten
Han hadde vist gjennom Moses, ved at de bar fram blod av offerdyr
som de hadde slaktet. De ventet på Frelseren som Gud hadde lovt
å sende.
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FORSLAG TIL OPPGAVER

LEKSJON 29

Vær sikker på at du har god tid til å gjennomgå leksjonen først!
Den tiden du har igjen etter at du er ferdig med å undervise leksjonen, kan du
bruke til forskjellige aktiviteter. Nedenfor finner du oppgaver som er laget for
å understreke og fokusere på temaet du har undervist i leksjonen. Velg en eller
flere oppgaver og forbered deg på forhånd, slik at du har alt du trenger for
hånden.
1. Minnevers - 1 Krønikebok 29,11
Barna kan skrive minneverset og dekorere rundt. Minn dem på at dette
verset forteller om Guds storhet - Han er den Store kongen, Kongen over
kongene. Han er den høyeste autoritet. Alt tilhører Ham!
2. Bøker i Bibelen
Bruk samme måte som i leksjon 24. Hjelp barna med å lære navnene på
Habakkuk, Sefanja, Haggai, Sakarias og Malakias.
Minn om at dette er navn på Guds profeter som skrev ned Guds Ord.
3. Profetens budskap
La barna tegne en profet.
Diskuter:
Hva var profetenes budskap til Israel? (Skriv det ned som sitater fra
profetene.)
1) Gud vil sende en Frelser!
2) Hør på Gud!
3) Tro Guds Ord!
4) Omvend dere fra synden!
5) Slutt med avgudsdyrkelsen!
6) Tilbe Gud!
7) Dersom dere ikke vender om, blir dere ødelagt!
Understrek at Gud kommuniserer med menneskene. Han sendte sine
profeter for å advare Israel. Han ville at Israel skulle vende om og tro på
Ham.
4. Se på profetene
La barna studere listen over profetene på det kronologiske oversiktskartet.
La dem så finne disse bøkene i Bibelen.
La barna bruke et bibelleksikon for å finne omtrent hvilken tid de forskjellige
profetene levde. Forklar at hver enkelt profet hadde et bestemt budskap for
sin tid og for bestemte menneskegrupper. Jeremia, f. eks., profeterte til Juda
og Jerusalem, og Jesaia profeterte til Israel (nordriket).
Mange av profetiene gikk i oppfyllelse mens profetene levde, så folket
kunne se at det virkelig var fra Gud. Men den samme profetien kan også
vise fram til mange år senere, og i enda større omfang. (Dette var sant om
mange av profetiene om Frelseren.)
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5. Advarsler
Barna kan foreslå forskjellige typer advarsler. F. eks.: Bom foran en
jernbaneovergang, stoppskilt, fartsgrenser, brannalarm, tyverialarm,
faresignal, osv.
Skriv svarene ned på tavlen. Samtal om hvordan det vil gå om en ikke bryr
seg om disse advarslene.
Diskuter:
Hva sa Gud gjennom profetene for å advare Israel? Hvilke advarsler var det
Han gav Juda og Jerusalem?
Understrek at Gud kommuniserer med menneskene. Han holder det Han
lover. Han dømmer synd.
6. Tabernakel, Tempel, Gjenoppbygd tempel, Synagoger
Se på Israels historie utfra det kronologiske oversiktskartet:
Først ble tabernaklet bygd i ørkenen i følge Guds plan.
Dette var i bruk helt til kong Salomos tid. Han bygde tempelet i
Jerusalem.
Så ble tempelet ødelagt av babylonerne da de inntok Jerusalem og bortførte
folket som fanger.
Senere ble tempelet bygd opp igjen da folket kom tilbake fra
fangenskapet.
Synagoger ble bygd i alle fjerne byer, som møteplasser for israelittene som
var blitt spredt rundt om i Israel og andre land.
Understrek:
Ned gjennom tidene hadde israelittene disse forskjellige stedene hvor de
kunne komme og tilbe Herren. Men de fleste av dem trodde ikke på Gud i
hjertet. De kom ikke til Ham ved tro på den veien Han hadde sagt. Derfor
kunne Han ikke ta imot deres tilbedelse.
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Repetisjon 29

Navn____________________________

GUD tar seg av Israel i det lovede landet og gir
dem dommere og konger
Bruk denne ordbanken til å fylle ut det som mangler i setningene nedenfor.
Kryss ut ordene etterhvert som du har brukt dem.
BLOD, DØR, OVERVINNE, TEMPELET, AVGUDER, DOMMERE,
SYNDER, GUD

1. Etter at Moses døde, ble Josva leder for Israel. _________ var Israels sanne
konge, og Han ledet folket ved Josva, på samme måte som Han hadde ledet
dem ved Moses.
2. Etter at Josva døde, vendte Israel seg bort fra Herren. De begynte å tilbe
________.
3. Fordi Israel tilba avguder i stedet for Gud, lot Gud fiendene deres
___________ dem.
4. Når israelittene bekjente sin synd for Gud, reiste Han opp menn og kvinner
som ble kalt ___________ , for å hjelpe. De vant seier over fiendene.
5. David var annerledes enn mange av kongene som hersket over Israel, for han
bekjente at han var en ________. Han trodde at Gud kunne frelse og hjelpe
ham.
6. Gud lot Davids sønn, Salomo, bygge _____________ i Jerusalem. Tempelet
skulle være i stedet for tabernaklet som israelittene brukte i ørkenen.
7. Hvert år ofret ypperstepresten et feilfritt dyr for folkets synder. Han gikk inn
bak forhenget og stenket ________ på nådestolen. Gud ville da holde tilbake
straffen for syndene i et år.
8. Blod av dyr kan ikke betale synden. Straffen for synd er at synderen ______ .

SAMTALE 29

Guds profeter;
Israel hørte ikke på dem.

Onkel Dagfinn: Terje, Janita - hva skjedde! Jeg så sykebilen akkurat i det jeg
svingte rundt hjørnet.
Terje: Det var helt forferdelig, onkel Dagfinn!
Janita: Den nye gutten nede i gaten - han slo hodet rett i fortauskanten.
Terje: Kanskje han kommer til å dø! Det kunne likegodt ha vært meg!
Onkel Dagfinn: Rolig nå! Hva skjedde egentlig?
Terje: Vi lekte med skateboard, og så begynte vi å dra hverandre. Men så kom
storebroren til han andre kjørende og sa at han kunne slepe oss.
Onkel Dagfinn: Å, nei! Husker du ikke hvor ofte foreldrene dine har advart
deg mot det?
Terje: Jeg vet det. Og faren deres kom forbi like før og advarte oss.
Janita: Men gutten i bilen sa at det ikke var noe farlig - han skulle kjøre
forsiktig, sa han.
Terje: Derfor prøvde broren hans først. De møtte en annen bil, og broren
kjørte ut for den.
Janita: Det var helt forferdelig. Han fløy av skateboardet og traff støtfangeren,
og så rett i fortauskanten.
Terje: Jeg er redd han kommer til å dø. Onkel Dagfinn, jeg er så redd! Jeg
skulle prøve etterpå. Det kunne ha vært meg.
Onkel Dagfinn: Terje, jeg håper du lærte noe veldig viktig. Hvor mange ganger
har du blitt advart mot å henge deg på en bil når du leker med skateboard?
Terje: Det har jeg ikke tall på.
Janita: Terje, du kunne ha vært dø nå.
Terje: Jeg vet det. Det er forferdelig. Og så kjenner jeg denne gutten og broren
hans, og det gjør det enda verre.
Onkel Dagfinn: Det er veldig leit. Når skal du lære å høre på advarsler, Terje?
Terje: Jeg må nok høre på far og mor, samme hva alle de andre sier.
Onkel Dagfinn: Akkurat. Du skjønner du er i fare hver gang du bryter en
advarsel, for det er mange slags advarsler rund omkring.
Janita: Ja, fareskilt f. eks.
Terje: Ja, og advarsler på medisinflasker.
Onkel Dagfinn: Hvorfor tror du det blir gitt advarsler?
Janita: For å hindre oss i å gjøre noe som kan skade oss.
Terje: For å holde oss unna vanskeligheter.
Onkel Dagfinn: Gud gir oss advarsler også. Han advarte Israel mange ganger,
men israelittene var akkurat som deg og vennen din - de brydde seg ikke om det.
Janita: Hva skjedde da, onkel Dagfinn?
Onkel Dagfinn: Gud er veldig tålmodig. Husk, Han ventet i 120 år mens
Noah bygde arken før flommen kom. I disse årene advarte Noah folket.
Terje: De skulle ha hørt på Noah.
Onkel Dagfinn: Under kongetiden i Israel tilba folket avguder. Gud sendte
profeter som advarte folket og ba dem vende om til Gud, ellers ville Gud
overgi dem til fiendene. Men folket brydde seg ikke om det. De til og med
drepte noen av Guds profeter.
Terje: Hørte de på til slutt, da?
Onkel Dagfinn: Nei, Terje. De gjorde ikke det. De fortsatte å synde imot Gud.
Gud gjorde akkurat det Han hadde sagt kom til å skje. Det ble en forferdelig
vond til for Israel.
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