
LEKSJON 42

- Jesus er den eneste veien til 
evig liv -
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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 presenterer Jesus Kristus som vår Frelser. Den eneste 
døren inn til Gud og til det evige livet.
Jesus, den eneste Frelseren, blir sammenlignet med arken og døren på arken. 
Noah og familien hans og alle dyrene gikk inn gjennom denne døren. Det var den 
eneste måten de kunne bli frelst fra ødeleggelsene som fulgte vannfl ommen.
Noen av Satans løgner blir diskutert og bevist å være falske.
Guds Ord blir presentert som eneste sannhetskilde.

Joh 10,7-11; 14,6

MINNEVERS: Johannes 14, 6

MÅL:
• Å vise at Jesus Kristus er den eneste veien til Gud.

DENNE LEKSJONEN SKULLE HJELPE BARNA TIL
• Å se at det ikke er noen annen måte å komme til Gud på.
• Å se at Satan er en løgner og bedrager.

PERSPEKTIV FOR LÆREREN
Han du noen gang hørt folk si, «Det er mange veier til Gud.» «Det er opp til 
den enkelte å velge sin vei til salighet.» «Alle er jo avhengig av en høyere 
makt.» «Vi må forstå andre kulturer og godta at det er forskjellige religioner i de 
forskjellige land. Gud vil ta imot alle som er oppriktige i sin tro.» Samme hvor 
intellektuelle og raffi nerte slike påstander er, har de alle samme opprinnelse. 
Det er Satans løgner.
Gud vet hva slags løgn Satan vil bruke for å  forføre hver generasjon. I Bibelen 
har Gud gitt oss klare svar på slike løgner. Jesus sa, «... Jeg er veien, sannheten 
og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg» (Joh 14,6). Kan det sies 
klarere?1

Vi har en nådig Far i Himmelen. Han har gitt oss de svar vi trenger. Det er ikke 
nødvendig for oss å gruble på Satans løgner. Vi har en fast grunnvoll for vår tro 
i Jesus Kristus, og det er ikke nødvendig å være vaklende.

1 Vær oppmerksom på at noen av barna, spesielt hvis de er litt større, kan mene at det er fl ere 
måter å komme til Gud på. Ikke diskuter dette, men vis hva Guds Ord sier.
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Det er heller ikke nødvendig å unnskylde sannheten. Satan vil gjerne få oss til 
å tro at vi er uhøfl ige dersom vi forteller sannheten slik det står skrevet i Guds 
Ord. Det kan hende noen blir støtt, for sannheten virker støtende på dem som 
ikke vil tro. Men for de som tror, gir Gud tilgivelse, barnekår og evig liv.
Vi kan forkynne sannheten i kjærlighet og vite at Gud aldri forandrer seg. Han 
vil gjøre det Han har lovt. Når vi kommer til Himmelen, vil vi være glad for at 
vi sto faste i troen og lærte andre å gjøre det samme.

BILDER
• Kronologisk bilde nr. 73, «En innhegning for sauer»
• Plakat 15, «Oversikt over profetiene»
• Plakat 14, «Jesus Kristus er Gud»
• Plakat 16, «En dør»

SPESIELLE FORBEDREDELSER
• Kopier Repetisjon - 42 og Samtale - 42 (bakerst i denne leksjonen). Ta med 

blyanter til barna.
• 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.

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 41 ved å gjennomgå “Repetisjon - 42”
Les Samtale - 42. NB: ”Onkel Dagfi nn” bør bli lest av en voksen.

A. Introduksjon.

Dersom vi hadde levd på den tiden Jesus gikk omkring og lærte i Israel, ville 
vi ha visst en hel del om sauer.
Alle i Israel visste mye om sauer - sauer ble brukt som offerdyr.
Mennesker som bodde i byene visste også mye om sauer, og sikkert noe om 
hyrder også.
Jesus snakket om sauer og hyrder fordi folk forsto hva Han snakket om.

B. Døren til saueinnhegningen

Bakgrunn:
Mye av landet Israel er veldig tørt, og noen ganger er det vanskelig 
for hyrden å fi nne beitemark for sauene. Hyrdene måtte ofte dra med 
sauefl okkene langt hjemmefra for å lete etter mat for sauene. De måtte 
kanskje overnatte ute på markene eller oppe i fjellene sammen med 
sauene. Det var farlig å sove ute under åpen himmel, for det var røvere 
ute, som prøvde å stjele sauer. Der var også ville dyr som var ute etter 
mat. Så når natten kom, pleide hyrden å fi nne en hule, hvor sauene kunne 
være trygge, eller han kunne lage til en innhegning der han samlet dem. 
Denne innhegningen hadde vegger laget av steiner og tornebusker.

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 73,
«EN INNHEGNING FOR SAUER

Forklar:
Dette er en tegning av en saueinnhegning. Slike innhegninger kan en se 
også i dag i Israel.
Når det led mot kveld, tok hyrden sauefl okken inn i innhegningen 
hvor de kunne være trygge. Så la hyrden seg ned i inngangen. De som 
skulle inn til sauene, måtte passere hyrden. Han var som en dør inn til 
innhegningen. Det var bare en dør, og der lå hyrden.

Tema: Jesus Kristus alene er Frelser.
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LES Joh 10,7.
(Hebr 2,14-15; 1 Pet 5,8)

Jesus sa at Han er veien inn til den trygge plassen.
− Utenfor, i verden, er Satan, demonene, synden og døden.
− På en måte er de som røverne og villdyrene som vil drepe og fortære 

sauene.

Tema: Satan kjemper imot Gud og Hans vilje. Satan er en løgner og   
  bedrager. Han hater menneskene.

I Joh 8,44 kaller Jesus Satan en løgner og morder.
Han prøver å få folket til å forstå at de er trygge hos Ham.
Satan har bedratt og ødelagt menneskeliv i fl ere tusen år.

Tema: Jesus Kristus alene er Frelser.

Det er bare en dør eller port inn til innhegningen, den trygge, sikre plassen 
for sauene.

VIS PLAKATEN, «JESUS KRISTUS ER GUD.»

− Jesus er Gud, og Han er Frelseren.
− Jesus er den eneste døren til evig liv.
− Det er ingen annen vei.

Tema: Jesus Kristus er Gud.
Tema: Gud er kjærlighet. Han er miskunnelig og nådig.

Sammenlign:
På samme måte som hyrden elsket og tok seg av sauene sine, elsker Jesus 
alle mennesker og har omsorg for dem.
Han vil være vår Frelser fra Satan, synden og døden.

C. Falske frelsere.

LES Joh 10,8.

Før Jesus ble født, var det andre menn som kom til jødene og sa at de var 
Frelseren sendt fra Gud.
Jesus sa at disse var lik røverne som kom om natten for å stjele og myrde 
sauene.
(2 Kor 11,13-15; Ordspr 16,25; Rom 10,17.)

Satan bruker mange triks for å få oss til å tro at det han sier er den rette 
veien.
− Satans veier kan se fi ne ut.
− Men enden på alle hans veier er døden - evig skilt fra Gud.
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Hvordan kan vi vite hva som er sant?
Det er bare en måte vi kan kjenne sannheten på, det er å lære hva Bibelen 
sier.

D. Jesus, den eneste døren.

Tema: Jesus Kristus alene er Frelser.
Tema: Menneskene kan bare komme til Gud på Guds måte og etter   
  Hans vilje.

LES Joh 10,9.

Det var bare en dør inn til saueinnhegningen.
På samme måte er Jesus den eneste inngang til det evige livet.

Tenk over:
Noen mennesker sier kanskje at det Bibelen lærer er greit for enkelte 
mennesker, men det er andre religioner som også leder folk til Gud.1 Det 
er en Satans løgn.
Det er bare en dør inn til Gud og det evige livet. Jesus er døren. Han kom 
for å bli Frelseren for alle mennesker, i hele verden, samme hva språk de 
snakker og hvor de bor.

VIS PLAKATEN, «EN DØR»

Husk:
Gud sa til Noah at han skulle bygge en ark, fordi Gud ville dømme hele 
verden. Gud bød Noah bygge en båt og sette bare en dør på den. Bare de 
som kom inn gjennom den ene døren og inn i arken, ble frelst fra Guds 
dom.

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

− Noah og familien hans trodde på Gud, og de gikk inn i arken gjennom 
døren.

− Fordi Noah og familien hans stolte på Gud og det Han sa, gikk de gikk de 
inn gjennom døren og ble frelst.

Skal en gå inn gjennom døren til det evige livet, må en være enig med Gud 
og Hans Ord og tro på Jesus som Frelseren.
− Jesus er døren inn til Gud.
− Det fi nnes ikke noen annen vei til Gud.

Tema: Jesus Kristus er Gud.
Tema: Gud er kjærlighet. Han er miskunnelig og nådig.

1 Ikke ta noen debatt på dette. Bare fortell hva Bibelen sier. Den Hellige ånd vil bruke Ordet 
og arbeide i hjertene.
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LES Joh 10,10. 

Jesus sa at Han ikke var som Satan, han som bare vil ødelegge menneskene.
Jesus kom til verden for å gi liv, et evig liv sammen med Gud, for alle som 
tror på Ham.

Tenk over:
En av Satans løgner er at hans vei er best, mest interessant og morsom. 
Den beste måten å leve på, Han gir folk akkurat nok moro til å få dem til å 
tro at dette er bedre enn det livet Jesus Kristus tilbyr.
For en forferdelig løgn! Bibelen gjør det klart at alle som ikke vil tro på 
Jesus, vil bli skilt fra Gud og straffet for evig i Ildsjøen.

Jesus sa klart at Han gir oss liv, og han er veien til Livet.
Hans løfter er sanne.
Livet Jesus gir er best, det blir ingen skuffelse til slutt.
Han kom for å gi nytt liv, evig liv til alle som vil tro på Ham.
Vi leste i en tidligere leksjon at livet som Jesus gir, er det eneste livet som kan 
gi sann tilfredsstillelse.
(Ordspr 14,12; Joh åp 20,15.)

LES Joh 9,35.

E. Jesus, den gode hyrde.

Tema: Jesus Kristus er Gud.
Tema: Gud er kjærlighet. Han er miskunnelig og nådig.

LES Joh 10,11.

Jesus hadde allerede fortalt disiplene sine at de jødiske lederne ikke trodde på 
at Han var Frelseren sendt av Gud.
Derfor ville de jødiske lederne drepe Ham.
Jesus sa at Han var som en hyrde som elsket sauene sine så høyt at han ville gi 
livet sitt for dem.

Tema: Gud er trofast. Han holder alltid det Han lover. Han forandrer seg 
  aldri.

Profeten Jesaia sa at Jesus skulle lide og dø for andre.
Alle løftene Gud gav om detaljer i Jesu liv her på jorden, ble oppfylt.

LES Jesaia 53,4-5.

PEK PÅ PLAKAT 15. Skriv Joh 10,11 rett overfor Jesaia 53,4-5. Les 
profetien og oppfyllelsen.
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F. Jesus, veien, sannheten, livet.

Tema: Jesus Kristus alene er Frelser.

LES Joh 14,6.

VIS PLAKATEN, «JESUS KRISTUS ER GUD.» PEK PÅ «JESUS 
KRISTUS ALENE ER FRELSER.»

Jesus er den eneste veien til Gud og det evige livet.
Jesus er den som kom for å fortelle oss alt som Gud ville si oss.
− Alt som Jesus sier er sannhet.
− Han kan ikke lyge.
Han er den eneste som kan frelse oss fra evig fortapelse - det å bli skilt fra 
Gud - og gi oss evig liv.

G. Konklusjon.

Det fi nnes bare en Gud.
En Frelser.
For hele verden.
For deg.
For meg.
Det er ingen annen vei til frelse.
(Jesaia 43,11; Joh 3,16; Ap gj 4,12; 1 Tim 2,5-6.)



Notater

9

SPØRSMÅL

1. Hva gjorde hyrdene på Jesu tid for å bruke seg selv som en 

dør eller port for sauene? Om kvelden la hyrden seg tvers over 

inngangen til saueinnhegningen, der sauene var i sikkerhet.

2. Hvorfor kalte Jesus seg selv døren? Fordi Han er døren vi må gå 

inn gjennom til det evige livet.

3. På hvilken måte minne den ene døren på arken oss om Jesus?

a. På samme måte som det var bare en dør inn i arken, er Jesus 

den eneste veien inn til det evige livet.

b. Bare de som gikk inn i arken gjennom døren, ble frelst fra Guds 

dom, og bare de som tror på Jesus, vil bli frelst fra den evige 

dom.

4. Hvem minner tyvene og røverne som dreper sauene oss om? 

Satan.

5. Hva sa Jesus at Han ville gjøre for sauene? Han sa at Han ville gi 

livet sitt for sauene.

6. Hva lovte Jesus å gi til sauene? Evig liv.

7. Hvem er sauene til Jesus? Alle som er enig med Gud i at de er 

hjelpeløse syndere, og som tror på Jesus som sin Frelser.

8. Er det en annen vei til Gud for folk i andre land? Nei, Jesus er 

den eneste Frelseren for alle mennesker i hele verden.
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FORSLAG TIL OPPGAVER   FORSLAG TIL OPPGAVER   FORSLAG TIL OPPGAVER   LEKSJON 42

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 14,6
Barna kan lese dette verset høyt.
Diskuter:
Hva mener dere? Snakket Jesus om fl ere måter å komme til Gud på, 
utenom gjennom Kristus?

2. Bøker i Bibelen
Bruk metoden som ble brukt i leksjon 24. 
Fra tid til annen kan du la barna fi nne minnevers de har lært tidligere. Det 
hjelper dem til å bli kjent i Bibelen, og også til å huske minneversene.

3. Se på hva Jesus gjorde! 
(Se oppgave 6 i Leksjon 38.)

4. Saueinnhegning
Hvis du underviser yngre barn, vil de like å bygge en saueinnhegning. De 
kan bruke leire, små klosser, eller pinner, eller annet materiale. Sauene 
kan en lage av bomullsdotter.

Minn om at det er bare «en vei» inn til saueinnhegningen. Kronologisk 
bilde nr. 73, viser tydelig hvordan en jødisk saueinnhegning så ut.
Understrek at Jesus er den eneste veien for oss for å komme til Gud.

5. En gutt som trodde
Etter at dere har gjennomgått denne leksjonen, kan barna få lese eller 
dramatisere samtale 42 igjen.
Diskuter:
Hvem eide parken? (Larsen.)
Hvem hadde rett til å bestemme hvem som skulle få komme inn? 
(Larsen.)
Hva sa Larsen at folk måtte gjøre for å få lov til å komme inn? (Komme 
å spørre ham om å få fribillett.)
Hvorfor gikk ikke Janita og Terje den veien Larsen sa de skulle gå? (De 
ville ikke gå å spørre Larsen.)
Hvordan prøvde Janita og vennene hennes å komme seg inn? (De trodde 
de kunne komme inn fordi de var medlemmer av en klubb.)
Hvordan prøvde Terje å komme seg inn? (Krype under gjerdet.)
Klarte Janita og Terje å komme seg inn i parken? (Nei.)
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Hvorfor ikke? (De gjorde ikke det Larsen hadde sagt de skulle gjøre for å 
komme inn.)
Hvordan kom Jan seg inn? (Han kom på den måten Larsen hadde sagt.)

Gud har noe bedre for oss enn en park - Han vil at vi skal komme og 
leve sammen med Ham i Himmelen. Hva har Han sagt vi skal gjøre for å 
komme inn? (Tro på Hans Sønn, Jesus Kristus.)
Er det andre måter folk tror at de kan komme inn i Himmelen på? (Noen 
tror de kan komme inn ved å gjøre gode gjerninger, være bedre enn andre, 
fi nne på forskjellige seremonier eller ritualer som de følger.)
Hva har du lært av Samtale - 42? (Gi barna anledning til å svare.)

6. En vei
La barna tegne plakater som viser at Gud bestemte bare en måte å komme 
inn i arken på, og at Jesus er den eneste veien til Gud.
La dem være kreative. Tittelen på plakaten er: «Eneste vei til frelse.»

Mens de arbeider med plakatene, kan dere samtale om at Gud advarte folket 
på Noahs tid og sa at de måtte vende om fra sine synder - dvs. å gi Gud rett 
i hvem Han er og at de er syndere. Bare Gud kunne frelse dem. Men folket 
ville ikke høre etter. Bare Noah og hans familie trodde på Gud.

Gud fortalte Noah nøyaktig hvordan han skulle bygge arken. Den skulle ha 
bare en dør. Da det begynte å regne, gikk Noah og familien hans, og alle 
dyrene, inn i arken gjennom døren og ble frelst. Gud lukket døren, og alle 
som var utenfor ble utestengt fra arken. Alle som var utenfor arken døde i 
vannfl ommen.

På samme måte har Gud gitt oss en vei til frelse, gjennom sin Sønn, Jesus 
Kristus. Han alene er Frelser, den eneste veien for syndere å komme til en 
hellig Gud. Vi må gi Gud rett i at vi er syndere, uten mulighet til å frelse oss 
selv. Vi må tro på Jesus som vår Frelser.

La barna vise plakatene sine og forklare den for de andre barna. Hjelp dem 
å forklare, om det er nødvendig. Det er bare en vei til frelse. Vi må komme 
til Gud gjennom Jesus Kristus.



Navn____________________________

JESUS Kristus er Gud!

1. Det er VELDIG VIKTIG at vi tror at Jesus er den Han er. Han er sann 

____________. Han er ______________ som Gud sendte til verden 

for å fri oss fra synden, Satan og døden.

2. Jesus fortalte disiplene sine at Han skulle bli ________________ av 

de jødiske lederne. Han ville bli drept, men etter tre dager skulle Han 

stå opp fra de døde.

3. Jesus så ut som en vanlig mann, men Han var både _____________ 

og menneske.

4. Den guddommelige siden ved Jesus begynte å stråle fram fra Ham 

da Han var oppe på fjellet sammen med disiplene. ______________ 

og ______________ viste seg der og snakket med Jesus.

Hva sa Gud om Jesus?
Gud talte så tydelig at disiplene kunne høre det klart. Han talte om 
Jesus.

    Slå opp i Bibelen din i Markus 9,7. Finn ordene i dette verset som Gud                
    talte. Skriv det her:

Bruk ord fra ordbanken og fyll ut setningene nedenfor.

GUD, MOSES, FORKASTET GUD, ELIAS, FRELSEREN

Repetisjon 42
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SAMTALE 42         Jesus er den eneste veien til evig liv

Onkel Dagfi nn: Hei barn! Har der hørt om den nye parken? Jeg har hørt at 
Larsen har leid handverkere til å sette i stand barndomshjemmet sitt og bygge 
fi ne stier rundt om på eiendommen. Det er et nydelig sted. Det sies at han gir 
fribillett til alle som spør ham om det.
Terje: Ja, vi har hørt det også.
Janita: Ja, vi dro dit, men vi kom ikke inn.
Onkel Dagfi nn: Hva mener du med det?
Jan: Jeg slapp inn! Gratis! Det er kjempestilig der!
Terje: Å, ikke skryt av det!
Jan: Jeg skryter ikke.
Onkel Dagfi nn: Hei, Fortell meg hva dette er. Terje og Janita, hvorfor kom 
der ikke inn?
Terje: Det er nesten fl aut.
Janita: Vi hadde ikke lyst til å gå å spørre Larsen, så vi bestemte oss for å 
komme oss inn på annen måte.
Terje: Jeg kjenner noen som bor bak eiendommen til Larsen, og de mente vi 
kunne krype inn under gjerdet.
Onkel Dagfi nn: Terje, det er ikke lov!
Janita: Det sa jeg også. Jeg dro dit med jentene fra klubben. Lederen vår sa 
hun trodde Larsen ville la oss komme inn hvis vi var medlemmer i klubben. Vi 
rydder lekeplassen hver lørdag!
Terje: Så da. Dere kom heller ikke inn!
Onkel Dagfi nn: Det høres ut som ingen av dere trodde på det Larsen sa.
Janita: Det stemmer det, onkel Dagfi nn. Jeg var sikker på at de ville slippe 
inn oss fra klubben. Lederen vår fortalte vakten om alt vi gjør for å hjelpe til 
rundt om i byen.
Onkel Dagfi nn: Hva sa han til det?
Janita: Han sa at han syntes vi gjorde en god jobb, men det var ikke det han hadde 
fått beskjed om å legge til grunn for å slippe folk inn i parken. Det er urettferdig!
Onkel Dagfi nn: Janita, hvem er det som eier parken?
Janita: Det er Larsen.
Onkel Dagfi nn: Da har han rett til å bestemme hvem som skal komme inn og 
ikke. Han har jo åpnet muligheten for alle som vil.
Terje: Det er ikke vei under gjerdet.
Onkel Dagfi nn: Nei, det håper jeg ikke! Hva skjedde med deg, da?
Terje: Jeg dro bort til de guttene, og vi gikk bak eiendommen bort til gjerdet. 
Vi så ingen der, så jeg prøvde å krype under. Jeg fi kk støt og skrek høyt, og 
akkurat da kom en mann som var inne i parken, bortover mot oss.
Onkel Dagfi nn: Hva sa han, da?
Terje: Jeg var vettskremt! Jeg trodde han ville sette meg i fengsel, men det 
gjorde han ikke. Han sa at de hadde satt opp gjerdet for at folk ikke skulle 
snike seg inn. Han sa at Larsen ville at parken skulle være et trygt sted for 
dem som ville gå der. Han sa at vi bare kunne gå til Larsen og spørre om å få 
komme inn, så ville han gi oss gratis inngangsbillett.
Onkel Dagfi nn: Janita, hvordan kom du inn? Du må visst fortelle oss det en 
gang til.
Jan: Jeg har kjent Larsen lenge. Han er så grei, og når han sier noe, mener han 
det. Da jeg hørte om parken og at han ville gi gratisbilletter, gikk jeg til ham 
og spurte om å få. Han gav meg fribillett med en gang. Så gikk jeg bort til 
mannen i porten, og han slapp meg inn.
Onkel Dagfi nn: Dere, jeg håper dere lærte noe av dette. Jeg tror vi skal se på 
noe i Bibelen som minner om dette.


