
LEKSJON 37
- Jesus beviser sin 

gudommelighet, men de 
religiøse lederne forkaster ham.

Jesus utvelger disipler -
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DETTE ER FOR LÆREREN

Les først bibelhenvisningene. Der vil du fi nne 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 forteller om at Jesus helbredet syke og gjorde mirakler som 
bevis på at han var Gud.
Vi får også høre at mange av de religiøse lederne i Israel forkastet Jesus.
Når Jesus utvalgte sine disipler, viser det at Han valgte alminnelige menn.
Noen poeng:
- Jesus har makt til å tilgi synd.
- Jesus kom for å frelse syndere.
- Menneskene kan ikke frelse seg selv.
- Gud gjennomskuer og fordømmer hykleri.
- De onde åndene visste hvem Jesus var, men Han ville ikke la dem tale. Han 

ville selv fortelle folket det sanne budskapet.
- Han kjente menneskenes hjerter. Han visste at Judas kom til å forråde 

Ham.

Mark 2,1-17; 3,1-19

MINNEVERS: Johannes 20, 31

MÅL:
• Å vise at Jesus Kristus er Gud.
• Å vise at mennesker ikke kan frelse seg selv.
• Å vise at bare Jesus kan frelse.
• Å defi nere religiøst hykleri.

DENNE LEKSJONEN SKULLE HJELPE BARNA TIL
• Å se at Bibelen gir klare bevis på at Jesus er Gud.
• Å se hvor dumt det er å tro på egne gjerninger.
• Å se at Jesus kom for å frelse syndere.

PERSPEKTIV FOR LÆREREN
De fl este av de religiøse lederne på Jesu tid brydde seg ikke om Gud. De brukte 
Guds Ord og Hans navn bare for å få folk til å følge etter seg. De gav uttrykk 
for at de var religiøse, men i sine hjerter var de ikke lydige imot Gud. De trodde 
ikke på Ham og de forkastet Han som hadde kommet for å frelse dem fra 
syndene deres.
I dag fi ns det også slike mennesker - mennesker som har fått mange 
etterfølgere, men som har forkastet Gud. Selv om det de forkynner kan virke 
svært fl ott og religiøst, er det ikke bygd på sannheten, men på løgn, noen sier
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at en kan komme til Himmelen hvis de gjør de rette tingene. Andre sier at 
alle kommer til Himmelen, samme hvordan de lever, eller de sier at Gud er så 
kjærlig at det eneste vi må gjøre, er å elske alle.
For noen år siden var det et kristen blad i Amerika som på framsiden så ut som 
en gammeldags merkelapp fra en matvarehandel. På merkelappen kunne en 
lese, ”100% Ren Nåde. Ingen tilsetninger. Godtar ikke surrogater.” Gud har 
gitt oss den eneste veien til frelse. Vi må ikke legge til noe eller se etter andre 
løsninger.
Ved å studere Bibelen kan vi få vite nøyaktig hva Gud har sagt. De som leder 
mennesker bort fra Gud, kan bli gjenkjent på at de forandrer på, misbruker, 
overser, forkaster eller legger til Hans Ord. Det var det Satan gjorde i Edens 
hage, i ørkenen da han fristet Jesus og han gjør det fremdeles. Jesus vant over 
Satan ved å bruke Guds Ord rett. Vi må lære å gjøre det samme.
Som bibellærere må vi studere Guds Ord. Ingen kan vite alt, men Gud Den 
Hellige Ånd lever i våre hjerter og kan hjelpe oss når vi studerer.1

BILDER
• Kronologisk bilde nr. 65, ”Jesus helbreder den lamme mann”
• Kronologisk bilde nr. 66, ”Jesus og de tolv disiplene”
• Kart over Midtøsten
• Plakat 1, «Vi lærer om Gud»
• Plakat 14, ”Jesus Kristus er Gud”
• Kronologisk oversiktskart.

SPESIELLE FORBEDREDELSER
• Kopier Repetisjon - 37 og Samtale - 37 (bakerst i denne leksjonen). Ta med 

blyanter til barna.
• Kopier illustrasjonen (bakerst i denne leksjonen) - bruk den som plakat eller 

overheadtransparent.
• Forbered oppgavene du velger fra Forslag til oppgaver (bakerst i denne Forslag til oppgaver (bakerst i denne Forslag til oppgaver

leksjonen). Husk å beregn nok tid til å gjennomgå leksjonen.

NOEN BEMERKNINGER OM MIRAKLER
Når vi underviser denne leksjonen, må vi huske på hensikten med at Jesus 
gjorde mirakler. Bibelen forteller oss at Jesus gjorde mirakler som et bevis på at 
Han var Gud. (Se Joh 10,38-42; 14,11; 20,30-31.)
Hvis noen av barna spør, ”Helbreder Gud mennesker i dag?” er svaret, ”Ja, 
det gjør Han.” Fortell dem at Gud vet hva som er det aller beste, og Han kan 
helbrede, men noen ganger velger Han andre måter. Vi kan stole på Ham for 
Han er fullkommen.”

1 Husk at det er i orden å si til barna at du ikke vet svaret, men at du vil studere Bibelen og 
prøve å fi nne ut. Trenger du hjelp, kan du spørre en kristen du har tillit til. Det er bedre at 
barna må vente på svaret enn at du gir dem et svar som er feil.
Dersom vi som bibellærer oppdager at vi har gitt et feil svar, må vi være villige til å innrømme 
det og fortelle hva som er sant og rett.



Notater

4

I dag er det mange som tror at Gud må helbrede når de ber Ham, men mirakler 
er noe Gud bestemmer over, og ikke vi. Vi kan ikke forlange noe av Gud, men vi 
får be til vår suverene, allvitende Gud om hva vi vil. Det er fi nt å studere 2 Kor 
12,1-10. Hans makt er på ingen måte begrenset. Jesus Kristus er den samme i 
dag som den gang (Hebr 13,8). Men noen ganger har Gud høyere tanker og mål 
for våre liv enn fysisk helbredelse. Han har lovt å gi det som er godt, og Han 
alene vet hva som er best for oss. Vi må veie Hans løfter i lys av hele Guds Ord 
og hvile i Hans ubegrensede visdom.
La oss huske på at fysisk helbredelse bare er en påminning om den store 
helbredelse Jesus gjorde på korset - helbredelsen av syke sjeler som var smittet 
av synden. Uansett hvor syke eller friske vi er i dette livet, vil kroppene våre 
dø til slutt på grunn av synden. Men den som tror på Jesus Kristus, har evig liv, 
og en dag vil vi ha fullkomne kropper som Han! ”Men vi har vårt hjemland i 
himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han som skal 
forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme 
ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg.” (Fil 3,20-21).

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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SKAL UNDERVISES TIL BARNA

REPETER Leksjon 36 ved å gjennomgå “Repetisjon - 37”
Les Samtale - 37. NB: ”Onkel Dagfi nn” bør bli lest av en voksen.

A. Introduksjon

Hvordan ville det ha vært om vi levde på samme tid som Jesus var her på 
jorden?
Ville du og jeg ha vært i fl okken som fulgte Ham?
Ja, det tror jeg vi ville ha vært. Vi er her nå, og vi ønsker å lære om Ham.
Folk kom for å se Jesus av forskjellige grunner.
- Noen var nysgjerrige.
- Noen ville bli helbredet.
- Noen trodde Han ville bli kongen som skulle befri dem fra romerne.
- Noen ville høre Ham fordi Han talte Guds Ord med kraft.
- Men noen håpte at Han skulle si eller gjøre noe som de kunne fi nne feil 

ved.
- De ville anklage Ham, ikke fordi Han var skyldig, men fordi de var sjalu 

på Ham fordi folket hørte på Ham.
- De ville ikke ha sannheten. De ville bare at folket skulle se opp til dem 

som viktige personer.
Hva ville vi ha tenkt om vi hadde vært i folkemengden?

B. Jesus lærer Guds Ord

Tema: Gud kommuniserer med menneskene.

LES Mark 2,1-2.

PEK PÅ KAPERNAUM PÅ KARTET

Mange mennesker ønsket å høre hva Jesus lærte.
- Han lærte dem Guds Ord.
- Jesus lærte folket det samme budskap som vi studerer i dag.

C. En syk mann ble ført til Jesus.

Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg 
selv.

LES Mark 2,3.

Denne mannen kunne ikke gjøre noe for å helbrede seg selv. Han var lam.
- Ingen lege kunne gjøre ham frisk.
- Vennene hans kunne heller ikke gjøre ham noe bedre.
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Sammenlign:
Dette minner oss om hvor hjelpeløse alle mennesker er. Ingen kan befri seg 
selv fra Satans makt og fra synden og døden. Gode gjerninger og et godt 
liv kan ikke frelse oss. Vi kan ikke frelse oss selv. Ikke engang en pastor 
eller bibellærer eller venn kan frelse oss. Ingen religion eller kirke kan 
frelse oss. Dåpen kan ikke frelse oss. Hvem er det som kan?

Tema: Mennesket må ha tro for å komme til Gud og bli frelst.

LES Mark 2,4.

Disse mennene tok vennen sin med til den eneste som kunne hjelpe ham.

Merk:
Jødene bygde husene sine med fl ate tak. De la taket ved å legge 
trestokker tvers over veggene og dekket dem med stråmatter eller 
tornekratt. Så la de tykk leire eller gjørme oppå mattene. Som regel var 
det en utvendig trapp opp til taket.

- Disse mennene tok den syke vennen sin med opp på taket.
- De laget et hull i taket og fi rte ham ned i køya han lå på, rett foran føttene 

til Jesus.

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 65,
”JESUS HELBREDER DEN LAMME 
MANNEN”

D. Jesus tilga den lamme mannen hans synd.

Tema: Jesus Kristus er Gud.

LES Mark 2,5.

Jesus så at de virkelig trodde på Ham, og Han tilga mannen hans synd.

LES Mark 2,6-7.

De hadde rett når de sa at bare Gud kan til gi synd, men de tok feil når de sa 
at Jesus hadde syndet.

VIS PLAKAT 14, ”JESUS KRISTUS ER GUD.”
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- Fordi Han er Gud, hadde Jesus autoritet til å tilgi folk syndene deres.
- De skriftlærde trodde ikke at Jesus var Gud Sønnen som hadde kommet 

ned fra Himmelen for å bli Frelseren.
- De trodde at Jesus bare var en vanlig mann.

Tenk over:
Kan en pastor eller prest eller annen mann ha Guds autoritet til å høre på 
oss og tilgi oss våre synder? Nei! Bare Gud selv kan tilgi synd.1

(1 Tim 2,5; 1 Joh 1,9; 2,1-2.)

E. Jesus helbredet den lamme mannen.

Tema: Jesus Kristus er Gud.
Tema: Gud er alle steder alltid. Han vet alt.

LES Mark 2,8.

Disse fi re menn sa ingenting, men Jesus visste likevel hva de tenkte.

Tema: Jesus Kristus er Gud.
Tema: Gud er allmektig.

LES Mark 2,9-12.

Jesus demonstrerte sin guddommelige makt ved å helbrede den syke mannen 
både på sjel og legeme.
- Folket var forundret og priste Gud.
- De hadde aldri sett noe slikt før.

F. Jesus kalte Levi.

Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg 
selv.

LES Mark 2,13-14.

Jesus kalte Levi til å bli Hans disippel eller elev.
Levi ble også kalt Matteus.
Da Jesus ba Matteus om å følge seg, arbeidet Matteus for romerne. Han 
krevde inn skatt fra sitt eget folk, jødene.
- Fordi skatteinnkreverne arbeidet for romerne, ble de hatet av sitt eget 

folk.
- Skatteinnkreverne hadde rykte på seg for at de tok ekstra skatt fra folket 

og beholdt pengene selv.

1 Nå skulle barna forstå at du ikke vil ”kritisere” andre religioner, men at du vil undervise 
bare det Bibelen sier.



Notater

8

Tema: Mennesket må ha tro for å komme til Gud og bli frelst.

Matteus vendte om fra sin synd.
- Han forandret mening om seg selv, sin synd og Guds Ord.
- Han ble enig med Gud.
- Han trodde på at Jesus var Frelseren som Gud hadde sendt til verden.

Mange år senere brukte Herren Matteus til å skrive en av bøkene i 
Bibelen.

- Den Hellige Ånd fortalte Matteus hva han skulle skrive.
- Matteus er den første boken i det Nye Testamentet og er full av sitater fra 

det Gamle Testamentet, og GT var kjent av det jødiske folk.

G. Jesus kom for å kalle syndere.

Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg 
selv.

LES Mark 2,15-16.

De skriftlærde og fariseerne var stolte.
- De trodde at de var mye bedre enn andre fordi de fastet, ba og gjorde 

mange andre ting for å prøve å tilfredsstille Gud.
- De skriftlærde og fariseerne ville ikke spise sammen med mennesker som 

skatteinnkrevere og slike som levde i åpenlys synd.

LES Mark 2,17.

Jesus sa til de skriftlærde og fariseerne at de friske ikke trenger lege, men de 
som er syke gjør det.

Tema: Jesus Kristus er den eneste Frelseren.
Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg 

selv.

Jesus kom ikke for å hjelpe mennesker som tror de er uten synd eller at de er 
gode nok for Gud.
Han kom for å frelse dem som ville innrømme at de var hjelpeløse syndere.

H. Fariseernes onde plan.

Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg 
selv.

LES Mark 3,1-2.
Fariseerne og de andre jødiske lederne forkastet Guds budskap gjennom 
døperen Johannes, og de forkastet også det Jesus lærte.
De voktet på Jesus hele tiden i håp om at Han skulle gjøre noe som var imot 
lovene deres. For da kunne de arrestere Ham og dømme Ham til døden.
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Jesus var lydig imot alle Guds bud og lover, men de religiøse lederne hadde 
lagt egne regler til Guds Ord.
- En av reglene de religiøse lederne hadde lagt til var at det var galt å 

helbrede på sabbaten.
- De så på det å helbrede en person på sabbaten, som å arbeide på 

sabbaten.
- Jesus ville ikke følge disse og andre regler som lederne for jødene hadde 

lagt til Guds Ord. 

De jødiske lederne hatet Jesus fordi Han sa at Han var Guds Sønn, Frelseren 
som skulle komme. De hatet Ham også fordi Jesus sa at de var syndere. 
Jesus visste at lederne ikke var oppriktige i sine hjerter når de tilba Gud.
- De oppførte seg svært religiøse på utsiden, men inni seg var de selvgode 

og onde.
- Bibelen sier at slike mennesker er hyklere.

(Matteus 6,2 og 5 og 16; 23,1-39.)
Hvis en person prøver å vise seg religiøs når han egentlig ikke bryr seg 
om Gud, blir det kalt hykleri.
Jesus kjente menneskenes hjerter og tanker, og Han fortalte det jødiske 
folk at lederne deres var hyklere.
Store folkemengder fulgte Jesus.

- Dette gjorde at de jødiske lederne hatet Ham enda mer.
- De var sjalu på Ham.

Tenk over:
Mange mennesker av i dag er lik de jødiske lederne på Jesu tid. De sier 
at de er religiøse, men inni seg bryr de seg ikke om Gud.
Som vi har nevnt tidligere vil slike mennesker lede folk bort fra Kristus. 
Vi skulle ikke la andres hykleri holde oss borte fra å lære Herren å 
kjenne. Vi behøver å lese i Bibelen for å fi nne ut hva som er sant. Gud 
kjenner hjertet til hver enkelt person, og Han vil ta seg av dem som er 
hyklere. Hver enkelt av oss har ansvar for å lære om Jesus Kristus og å 
tro på Ham som Frelseren.

I. Jesus helbreder mannen med en vissen hånd.

LES Mark 3,3-4.
Jesus var sint på disse jødiske lederne fordi de motarbeidet det Gud ville 
lære dem.

Repeter:
Det var det samme Farao gjorde da Gud sendte Moses til ham for å be 
ham la israelsfolket forlate Egypt. Farao bestemte seg for å motsette 
seg Guds vilje. Han vil gjøre som han selv ville. Gud ødela denne onde 
mannen og landet hans ble ruinert.

- Det er svært farlig for mennesker å motarbeide Gud og Hans budskap.
- Gud vil en dag ødelegge alle dem som nekter å lyde Ham.
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- Ingen kan kjempe imot Gud og vinne.

LES Mark 3,5.

Tema: Jesus Kristus er Gud.
Tema: Gud er allmektig.

Jesus gjorde hånden til denne mannen helt frisk.
- Ingen andre enn Gud kan gjøre noe slikt.

VIS PLAKAT 14, ”JESUS KRISTUS ER GUD.”

- Jesus er Gud, og Gud er allmektig.
Hvordan var det Jesus helbredet denne mannen?
- Hva gjorde Han?
- Han bare talte, og hånden til mannen var helt frisk.

Repeter:
I begynnelsen da Gud skapte verden, gjorde Han det bare med å tale. 
Jesus er Gud. Han skapte alle ting bare med å si at det skulle skje. På 
samme måte sa Han også at hånden til mannen skulle bli frisk, og den ble 
helt frisk.
(Kol 1,16.)

J. Fariseerne og herodianerne planlegger å drepe Jesus.

Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg 
selv.

LES Mark 3,6.

Herodianerne var tilhengere av kong Herodes.
- De ville ikke ha noen annen konge.
- (Denne kong Herodes var sønnen til den kong Herodes som prøvde å 

drepe Herren Jesus da Han var baby.)
Jesus hadde gjort hånden til en mann frisk, og nå ville disse onde menneskene 
prøve å drepe Jesus!

K. Jesus underviste folkemengden og helbredet syke.

LES Mark 3,7-8.
Mange mennesker kom til Jesus fra områdene rundt omkring for å høre på når 
Han talte og for å bli helbredet fra sykdommer.

PEK PÅ JERUSALEM, JORDANELVEN, TYRUS OG SIDON OG 
GENESARETSJØEN PÅ KARTET.

Tema: Jesus Kristus er Gud.
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Tema: Gud er større enn alle og mektigere enn alle; Han er den høyeste 
autoritet.

Tema: Gud er allmektig.

LES Mark 3,9-10.

Jesus talte til folket på stranden av Genesaretsjøen.
Det var så mye folk der som ville høre på Jesus, at Han ba disiplene ha en 
båt klar i tilfelle Han ble helt omringet av mennesker.
Det hadde aldri vært noen som Jesus.
- Han er større enn alle.
- Til og med de som rørte ved ham og trodde at de kunne bli friske av det, 

ble straks helbredet.

L. De onde åndene kjente Jesus.

Tema: Jesus Kristus er Gud.

LES Mark 3,11.

De jødiske lederne trodde ikke at Jesus var Guds Sønn, men de onde åndene 
visste at Han var det.
De hadde kjent Ham og tjent Ham i Himmelen før de fulgte Satan.

Tema: Mennesket må ha tro for å komme til Gud og bli frelst.

LES Mark 3,12.

Jesus ba de onde åndene om å være stille.
- Han ville ikke at folk skulle tro på Ham på grunn av det demonene sa.
- Jesus ville at folk skulle oppdage at de var syndere som trengte Ham som 

Frelser ved å høre på det Han lærte dem.

Tenk over:
Gud behøver ikke å vise oss mirakler for å få oss til å tro på Ham. Han 
vil at vi skal tro på grunn av det som står skrevet i Bibelen.

M. Jesus velger de tolv disiplene.

Tema: Mennesket må ha tro for å komme til Gud og bli frelst.

PEK PÅ ”DE TOLV APOSTLENE” PÅ DET KRONOLOGISKE 
OVERSIKTSKARTET.

LES Mark 3,13-19.
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Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 66,
”JESUS OG DE TOLV DISIPLENE”

Jesus hadde mange disipler, eller elever, som fulgte Ham for å lære Guds 
budskap.
Fra den store mengden av etterfølgere, valgte Jesus ut tolv menn som 
skulle være Hans spesielle disipler for å hjelpe Ham med arbeidet når Han 
underviste, helbredet og kastet ut demoner.
- Jesus ville gi disse menn opplæring så de kunne bli Hans apostler, eller 

spesielle representanter.
- Kanskje du husker at Jesus kalte Levi (Matteus) fra tollboden, og Levi 

fulgte Ham.
- De fl este av disse menn hadde ingen høy utdannelse.
- De var heller ikke rike menn.
- Noen av dem var fi skere før de begynte å følge Jesus som Hans disipler.
- Men de så verdien i å tro på og lære av Jesus Kristus, som Gud hadde 

sendt til verden.

Alle disse trodde på Ham, unntatt en  - Judas Iskariot.
- Judas sa at han var enig med Gud og trodde på Jesus, men han sa det 

bare med leppene.
- Han var en hykler. Hans tanker og hjerte var ikke enig med Gud.
- Han trodde egentlig ikke på Jesus som sin Frelser fra Satans makt, 

synden og døden.

Tema: Gud er alle steder alltid. Han vet alt.

De andre elleve disiplene visste ikke at Judas ikke var en sann troende.
Men Jesus visste hvordan han var.
Jesus visste at Judas en dag kom til å forråde Ham.

N. Konklusjon.

Jesus kjenner menneskenes hjerter.
Han helbredet kroppen til menneskene.
Han hadde makt over demoner.
Jesus Kristus var i sannhet Gud. Men de religiøse lederne forkastet Ham.
Jesus valgte alminnelige menn til å bli Hans etterfølgere og disipler.
Han ville at hele verden skulle få vite at Han hadde kommet for å frelse 
menn, kvinner og barn fra Satans makt og fra syndens straff.
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SPØRSMÅL

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

2. Hvorfor kunne Jesus helbrede den syke? Fordi Jesus er Gud.

3. Hva var det andre navnet på Levi? Matteus.

4. Hva var jobben til Matteus da Jesus kalte ham? Han samlet inn 
skatt fra jødefolket for de romerske myndighetene.

5. Hvem var det Jesus kom for å kalle og frelse? De som er enig 
med Gud i at de er syndere og innrømmer at de bare kan bli frelst 
av nåde og Guds miskunn.

6. Vil de som stoler på sin egen godhet komme til Himmelen?
Nei, Gud vil aldri ta imot noen på grunn av deres gode gjerninger.

7. Hvorfor fulgte fariseerne og de skriftlærde så nøye med 
Jesus? Fordi de hatet Ham og ville fi nne en grunn til å anklage 
Ham og få Ham drept.

8. Hvorfor hatet de Ham så mye?
a) Fordi Jesus sa at Han var Guds Sønn - Frelseren som skulle 

komme.
b) Fordi Jesus fortalte dem hvor onde de var og avslørte deres 

hykleri for folket.
c) Fordi de var sjalu på at folkemengden fulgte Jesus.

9. Hvorfor bød Jesus demonene være stille og ikke fortelle folket 
hvem Han var? Fordi Jesus ville at folket skulle tro på Hans Ord og 
se at Han virkelig var Gud. Han ville ikke at de skulle høre det fra 
demonene.

10.Jesus hadde mange etterfølgere, men hvor mange valgte Han 
til å bli sine spesielle disipler? Tolv menn.

11. Hadde disse tolv menn god utdannelse og var de rike? Nei, de 
fl este av dem hadde verken god utdannelse eller var rike.

12.Det hender seg at folk lurer hverandre, men ingen kan lure 
Gud. Hvorfor ikke? Gud vet alt, også det som vi tenker i våre 
hjerter og sinn.
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FORSLAG TIL OPPGAVER   FORSLAG TIL OPPGAVER   FORSLAG TIL OPPGAVER   LEKSJON 37

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 fi nner du oppgaver som er laget 
for å understreke og fokusere på temaet du har undervist i leksjonen. Velg en 
eller fl ere oppgaver og forbered deg på forhånd, slik at du har alt du trenger 
for hånden. 

1. Minnevers - Johannes 20,31
Del ut papir og skrivesaker så barna kan skrive ned minneverset. 
Understrek ordene tro og troen.

2. Bøker i Bibelen
Bruk metoden som ble brukt i leksjon 24. 
Nå når har barna lært alle bøkene i Bibelen, kan dere repetere dem fra tid 
til annen, ved å bruke forskjellige metoder.
bruk også denne metoden til å repetere minnevers fra tidligere leksjoner.

3. Hvem kan hjelpe?
Dette er en samtaleoppgave som skal hjelpe barna til å se at Jesus Kristus 
er den eneste som er sendt av Gud for å gi oss mulighet til å få tilgivelse 
for syndene våre.
Les listen av behov som står nedenfor, og spør barna ”Hvem kan hjelpe 
oss med dette problemet? Hva ville du gjøre med et slikt problem?”
Her er listen:
Bilen vil ikke starte (ring et bilverksted)
Benbrudd (gå til legen)
Vannlekasje (ring en rørlegger)
Høyspentledningen er brutt (ring E-verket)
Tom for melk (gå til butikken)
Tørst (fi nn noe å drikke)

Det fi ns ting vi kan ordne opp i selv, og andre ting vi kan spørre 
foreldrene våre om hjelp. Men noen ting må vi ha hjelp til utenfra.
Hva med synden vår? Hvem kan hjelpe oss med den? (Gi barna tid til å 
tenke over det.)
Ingen andre enn Gud kan hjelpe oss med det. Ingen predikant eller lærer 
eller foreldre kan ta bort syndene våre. Vi kan ikke hjelpe oss selv. det 
var derfor Gud sendte  Jesus Kristus til å bli vår Frelser.

Under strek at mennesket er en synder - og kan ikke frelse seg selv. Vi 
trenger Gud.

4. Kvalifi sert
Spør barna om de noen gang har vært med i et sportslag. Var det noen 
kvalifi kasjoner som skulle til for å få være med? (Kanskje de måtte ha en 
viss alder for å få være med.)
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Spør om noen har hørt om spesielle kvalifi kasjoner en må ha for å få være 
med på en romferd. Hva tror dere? (Kanskje god utdannelse, en viss alder, 
god fysisk form osv.)

Hva med de menneskene Jesus kom for å frelse? Husk at det var Gud 
selv som kom til jorden. Han ville frelse menneskene fra Satans makt og 
synden og døden. Han ville at de skulle leve sammen med Ham til evig 
tid.
Hva slags kvalifi kasjoner tror du Han så etter? Så Han etter rettferdige 
mennesker? Så Han etter mennesker som hadde gjort mange gode 
gjerninger?
Finn svaret ved å lese Markus 2,17.
Understrek at Jesus kom for å frelse syndere.

5. Mennesker i mengden
Lag papirremser. Skriv følgende på hver av dem:

• ville bli helbredet fra sykdom.
• ville ha en konge som kunne befri dem fra romerne
• ville bli viktige personer (de var sjalu på Jesus)
• ville ha ære  - trodde de var gode nok for Gud.
• visste at de var syndere som trengte en Frelser, og trodde på at Jesus 

var denne Frelseren sendt av Gud.

Heng en stor blank plakat på veggen.
Si at vi skal snakke om forskjellige slags mennesker som var i mengden 
som samlet seg rundt Jesus. De fl este ville at Jesus skulle gjøre noe for 
dem.
Del ut papirremsene. Spør barna om hvordan de vi har lest om var. La 
barna lime papirremsene på plakaten i helt tilfeldig rekkefølge.
når alle papirremsene er festet på, kan du spørre, ”Hvem av disse var det 
Jesus hjalp?” (De som ville bli helbredet fra sykdommer, og de som visste 
at de var syndere og trodde at Jesus var Frelseren.)
La barna tegne en sirkel rundt disse.

Understrek at menneskene ikke kan frelse seg selv. Jesus kom for å frelse 
syndere som tror på Ham alene.



1. Nikodemus trodde at Jesus var sendt av Gud fordi han så ___________ som 

Jesus gjorde.

2. Fariseerne stolte på sine _________ _____________og trodde at de ville 

komme til Himmelen på grunn av dem. De trodde også at Gud ville ta imot dem 

fordi de var etterkommere av ________________.

3. Jesus sa at de måtte bli født på ny. Vi må høre, forstå og tro ________ 

__________.

4. Gud ______ __________ _______ bruker Guds Ord for å få oss født inn i Guds 

familie.

5. Jesus kom for å bli vår Frelser fra Satan, synden og døden. Gud frelser alle 

som _________ på Jesus Kristus.

GODE NYHETER FOR ALLE I HELE VERDEN!

Slå opp Joh 3, 16 i Bibelen din og skriv verset på linjene nedenfor. Lær det 
utenatt!

Navn____________________________

Du må bli født på ny

Bruk ord fra ordbanken og fyll ut det som mangler i setningene nedenfor.

DEN HELLIGE ÅND, GODE GJERNINGER, GUDS ORD, 
TROR, MIRAKLENE, ABRAHAM

Repetisjon 37
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SAMTALE 37        Jesus gjør mirakler. Han forkastes
         av de religiøse lederne.

Onkel Dagfi nn: Hei, Janita. Hvordan har du det?
Janita: Fint! Vet du at Jan vil komme for å studere Bibelen sammen med oss?
Onkel Dagfi nn: Å, det var fl ott! Når kommer han?
Terje: Jeg er ikke helt sikker på om han kan komme.
Onkel Dagfi nn: Hvorfor ikke?
Terje: Faren hans var ikke helt begeistret for det.
Janita: Han sa at religiøse folk er en fl okk hyklere, eller noe slikt. 
Terje: Hva er hyklere for noe?
Onkel Dagfi nn: En hykler er en person som later som han er veldig religiøs, 
men inni seg tror han ikke på Gud. Han ser ikke på seg selv som en synder, 
slik Gud ser ham.
Terje: Alle har vel syndet.
Onkel Dagfi nn: Det stemmer det, Terje. Og faren til Jan har kanskje blitt 
skuffet over en eller annen. Kanskje har han sett opp til noen som virket 
veldig religiøs og ventet at han skulle være rettferdig. Hvis han da syndet, ble 
han kanskje sint på Gud på grunn av det denne personen gjorde.
Janita: Han skulle ikke bry seg om hva andre gjør - han gjør jo mye dumt 
selv! Du skulle bare ha visst…
Onkel Dagfi nn: Janita, Jesus kom for å frelse syndere! Vi er alle syndere. 
Synd er ikke bare det vi gjør. Det er det som bor i hjertet, som sinne, stolthet 
og sjalusi. Faren til Jan trenger å få vite at Gud ikke er som de som kaller seg 
religiøse. Det var derfor mange syndere som kom i kontakt med Jesus ble så 
glad i Ham.
Terje: Hva mener du, onkel Dagfi nn?
Onkel Dagfi nn: Jesus var alltid god, vet du. Han gikk ikke rundt og skjulte 
synd. Han var tvers igjennom god - Han syndet aldri.
Janita: Mener du at ingen så at Han gjorde noe galt noen gang?
Onkel Dagfi nn: Akkurat. Jesus gjorde bare det som var til glede og behag 
for Gud. Han slapp å tenke på at Han var en hykler. Han var den samme på 
utsiden som på innsiden.
Terje: Men hvordan kunne Han klare å leve slik?
Onkel Dagfi nn: Jesus er Gud. Når noen kom til Ham, sa Han og gjorde alltid 
det Gud sa Han skulle si og gjøre.
Terje: Jeg tror faren til Jan ville ha blitt imponert over en som var som Jesus!
Onkel Dagfi nn: Ja, det håper jeg han ville bli! Da Jesus levde her på jorden, 
var det mange slike som faren til Jan som trodde på Jesus, men andre forkastet 
Ham.
Janita: Forkastet Ham? Hvorfor gjorde de det?
Onkel Dagfi nn: Av akkurat den grunn vi snakket om. Noen var hyklere, og 
de brydde seg ikke så mye om Gud. De tenkte mer på seg selv og ville gjøre 
inntrykk på andre mennesker. Fariseerne var slike.
Terje: Det var ikke så mye annerledes den gang enn det er nå - de som gjorde 
faren til Jan sint, var nok en slags moderne fariseere, ikke sant.
Onkel Dagfi nn: Jeg er redd for det, Terje. Jesus talte veldig strengt imot 
fariseerne. Gud ser på menneskenes hjerter, Han lar seg ikke lure av hva folk 
sier eller gjør. Han kjenner hver enkelt av oss og vet nøyaktig hvordan vi er.


