
LEKSJON 47

- Jesus blir arrestert av 
fi endene sine -
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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 ble arrestert og at Han ble anklaget 
med falske anklager. Han ble utsatt for en grusom behandling før Han ble 
korsfestet.
Ingen kunne fi nne at Han var skyldig i noe. Han var hellig og uten synd. 
Han var villig til å ta vår straff.
Gjennom hele leksjonen blir oppfyllelsen av profetiene understreket.

Mark 14,32-65; 15,1-19.
(Jesaia 53; Salme 22)

MINNEVERS: JESAIA 53. 7

MÅL:
• Å vise at Jesus Kristus er Gud.
• Å vise at det som skjedde med Jesus var oppfyllelse av profetier.
• Å vise den grusomme behandlingen Jesus var villig til å gjennomgå for 

oss.

DENNE LEKSJONEN SKULLE HJELPE BARNA TIL
• Å se at Jesus Kristus led som menneske.
• Å se hvor urettferdig Jesus ble behandlet.
• Å se hvordan Jesus reagerte når Han ble utsatt for en slik grusom 

behandling.

PERSPEKTIV FOR LÆREREN
«Det er urettferdig! Jeg fortjener ikke å bli behandlet slik!» Hvor mange 
ganger har vi ikke hørt (eller tenkt) slike og lignende utsagn! Når vi ser på 
hvordan Jesus møtte anklagerne sine uten å si et ord til sitt forsvar, skulle 
det få oss til å tenke. Han som var rettferdig og  hellig, Guds Sønn, full av 
kjærlighet, villig til å ta de falske anklagene og den grusomme behandlingen 
- for vår skyld, for syndere som hadde fortjent å dø. 1 Pet 2,23-24 sier, 
«...han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt og ikke truet når han led, 
men overlot det til ham som dømmer rettferdig, han som bar våre synder 
på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for 
rettferdigheten. Ved hans sår er der blitt legt.» Må vi bli fylt av samme 
kjærlighet i våre hjerter når vi skal forkynne budskapet om Ham og denne 
fryktelige rettssaken.
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BILDER
• Kronologisk bilde nr. 83, «Jesus ber i Getsemane»
• Kronologisk bilde nr. 84, «Jesus blir arrestert»
• Kronologisk bilde nr. 85, «Jesus blir framstilt for Pilatus»
• Kronologisk bilde nr. 86, «Jesus blir plaget av soldatene»
• Plakat 15, Oversiktskart over profetiene.
• Kart over Midt Østen.
• Plakat 14, «Jesus Kristus er Gud»
• Plakat 1, «Vi lærer om Gud»

SPESIELLE FORBEDREDELSER
• Kopier Repetisjon - 47 og Samtale - 47 (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 46 ved å gjennomgå “Repetisjon - 47”
Les Samtale - 47. NB: ”Onkel Dagfi nn” bør bli lest av en voksen.

A. Introduksjon.

Har du noen gang blitt beskyldt for ting du ikke har gjort?
Hvordan følte du det?
La oss se den motsatte side.
Har noen tatt på seg skylden for noe du har gjort?
Har noen tatt straffen for noe galt du har gjort noen gang?
Tenk over dette nå mens vi leser fra Bibelen om da Jesus ble arrestert.
Jesus hadde nettopp spist påskemåltidet sammen med disiplene sine.
Ute var det mørk.

B. Jesus i Getsemane.

Tema: Jesus Kristus er Gud.

LES Mark 14,32-36

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 83,
«JESUS BER I GETSEMANE»

Jesus var sann Gud og Han var også sant menneske.
− Det var hardt for Ham å møte det forferdelige Han visste skulle komme.
− Han visste at Han måtte gå gjennom de mest grusomme ting for å bli vår 

Frelser. 
Når vi leser videre, vil vi få se hva som var det hardeste for Jesus.
(Mark 15,34)

LES Mark 14,37-42.

C. Jesus ble forrådt og arrestert.

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

LES Mark 14,43-46.
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Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 84,
«JESUS BLIR ARRESTERT»

Det var ikke sikkert de forsto det selv, men både Judas og alle som kom for å 
arrestere Jesus, var ledet av Satan.

Sammenlign:
Folk som lever i dag tenker heller ikke på dette, men når de motarbeider 
eller er likegyldige til Guds Ord og ikke vil tro på Jesus som Frelseren som 
er sendt av Gud, er de også ledet av Satan.

LES Mark 14,47-49.

Jesus visste at alt som var forutsagt om Ham i det Gamle Testamentet, nå 
skulle gå i oppfyllelse akkurat som Gud hadde sagt.

D. Disiplene til Jesus fl yktet.

LES Mark 14,50-52.
(Sakarias 13,7; Markus 14,27)

Disiplene forlot Jesus og fl yktet, akkurat som det var forutsagt.
− De var redde, skuffet og forvirret.
− De trodde at Jesus var Frelseren sendt av Gud, men de forsto ikke at Han 

kunne være Frelser hvis Han skulle bli drept av fi endene.
− De forsto ikke hvordan Hans død kunne frelse dem.

E. Jesus ble forhørt av de jødiske lederne.

LES Mark 14,53-54.

Peter fulgte etter på avstand.
Han var redd for at han også kunne bli arrestert og drept.

Tema: Jesus Kristus er hellig og rettferdig.
Tema: Mennesket er en synder som er avhengig av Gud og ikke kan   

frelse seg selv.

LES Mark 14,55.
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Jesus sto foran Sanhedrin, den jødiske høyesterett.1

− Jesus hadde ikke gjort noe galt.
− Derfor kunne de ikke fi nne noen gyldig grunn til å dømme Ham.
− De hadde ingen grunn til å hate Jesus, utenom det at de elsket sin egen 

syndige levemåte og ville ikke lyde Guds Ord slik Jesus forkynte det for 
dem.

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

LES Mark 14,56-59.

Guds profeter hadde sagt at falske vitner skulle stå fram og anklage 
Frelseren.

LES Salme 27,12.

PEK PÅ OVERSIKTSKART OVER PROFETIENE. Vis «anklaget av falske 
vitner» og skriv Markus 14,56-57 rett over for Salme 27,12. Les profetien og 
oppfyllelsen.

Gud hadde fått David til å skrive denne profetien nesten ett tusen år tidligere.
Nå når Jesus sto foran Sanhedrin, gikk ordene David hadde skrevet i 
oppfyllelse.

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

LES Mark 14,60-62.
(1 Pet 2,23)

De kom med falske anklager imot Jesus, men Han var stille og svarte ikke et 
ord.
− Jesus stolte på Gud, sin Far, at Han ville fullføre sin plan.
− Han visste at alt som skulle skje, var etter Guds vilje og plan, for at vi 

skulle bli frelst fra Satans makt, synden og døden.
Men når de spurte Ham om Han virkelig var Kristus (som betyr Den lovede 
Messias) og Guds Sønn, svarte Jesus klart at det var Han.

Repeter:
Husker du navnet Gud kalte seg selv med da Moses spurte hva han skulle 
si til folket når de ville vite hvem som hadde sendt ham?
I 2 Mos 3,14 sa Gud, «... JEG ER DEN JEG ER... Så skal du si til Israels 
barn: JEG ER har sendt meg til dere.»

1 Merk: Dette er en av de seks falske anklagene som ble ført mot Jesus. Tre av anklagene 
ble ført foran de jødiske lederne, og tre foran de romerske offi serene. Alle anklagene var 
ulovlige, både på grunn av måten de ble ført på og fordi de benyttet falske vitner.
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Tenk over:
De jødiske lederne kjente til Guds Navn «JEG ER.» Og de var også klar 
over at Jesus sa at Han var Gud.

Tema: Jesus Kristus er Gud.
Tema: Jesus Kristus alene er Frelser.

Da Jesus kom til denne verden første gang, kom Han for å bli Frelseren.
Neste gang Jesus kommer til denne verden, vil Han komme som den 
allmektige Guds Sønn, og dømme alle folk.
− Når Han kommer igjen til denne verden, skal alle se Ham sitte ved 

Faderens side.
− Alle skal se at Han er Gud, fordi alle skal se at Han er lik Gud, sin Far.

LES Mark 14,63-64.

Når jødene ville vise at de var virkelig sinte eller oppskaket, var det skikken 
deres at de rev i stykker klærne sine.
Ypperstepresten var svært sint, for da Jesus svarte, sa Han at Han var Gud.

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

LES Mark 14,65.

Dette er nøyaktig det samme som profetene hadde sagt skulle skje med 
Frelseren.

LES Jesaia 50,6.

PEK PÅ OVERSIKTSKARTET OVER PROFETIENE.  Vis «Slått og 
spyttet på,» og skriv Markus 14,65 rett over for Jesaia 50,6. Les profetien og 
oppfyllelsen. Understrek at dette er oppfyllelse av Guds Ord.

Jesaia skrev dette nesten sju hundre år før Jesus gjennomgikk dette.
Jesus led frivillig, akkurat som Jesaia hadde forutsagt.

F. Jesus ble framstilt for Pilatus.

LES Mark 15,1.

Jødene kunne ikke drepe noen uten at de romerske herskerne gav dem 
tillatelse.
Den romerske keiseren hadde utpekt Pilatus til å være guvernør i Samaria og 
Judea.
Derfor tok de jødiske lederne Jesus med til Pilatus og håpet at han ville 
dømme Jesus til døden på grunn av de falske anklagene de hadde imot Ham.

PEK PÅ JUDEA OG SAMARIA PÅ KARTET.
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Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 85,
«JESUS BLIR FRAMSTILT FOR 
PILATUS»

LES Mark 15,2.

Jesus var etterkommer av kong David og hadde rett til å bli konge over 
jødene.

Tema: Gud er trofast. Han gjør alltid det Han sier. Han vil aldri forandre 
  seg.

LES Mark 15,3-5.

Profeten Jesaia hadde sagt at Frelseren skulle være stille når Han ble anklaget 
av falske vitner.
Alt Gud sier går i oppfyllelse i hver minste detalj.

LES Jesaia 53,7.

PEK PÅ OVERSIKTSKARTET OVER PROFETIENE. Vis «Tiet når Han ble 
anklaget,» og skriv Markus 15,3-5 rett over for Jesaia 53,7. Les profetien og 
oppfyllelsen. Pek på at dette er oppfyllelse av Guds Ord.

G. Barabbas eller Jesus.

Tema: Jesus Kristus er hellig og rettferdig.
Tema: Mennesket er en synder som er avhengig av Gud og ikke kan frelse 

seg selv.

LES Mark 15,6-11.

Det var skikk at Pilatus gav en fange fri i  påsken.
Pilatus visste at Jesus ikke hadde gjort noe galt.
Han visste at de jødiske lederne ville drepe Jesus bare fordi de var sjalu på 
Ham.
Pilatus håpet at jødene ville velge Jesus foran Barabbas, for Barabbas var en 
morder.

H. De jødiske lederne ville at Jesus skulle bli korsfestet.

Tema: Mennesket er en synder som er avhengig av Gud og ikke kan frelse 
seg selv.
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LES Mark 15,12-14.

Korsfestelse var noe romerne brukte når de skulle henrette de verste 
forbryterne.
Det kan sammenlignes med gasskamre eller den elektriske stol.
Men korsfestelse var mye verre fordi personen døde som regel ikke med det 
samme.
Han kunne leve i fl ere timer, og noen ganger fl ere dager, i en forferdelig 
smerte, før han døde.

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

Guds profetier om Frelseren gikk i oppfyllelse i Jesus Kristus, en etter en.
Gud hadde sagt gjennom profeten Jesaia at jødene skulle hate Frelseren, enda 
de ikke hadde noen grunn til det.
Han sa at de kom til å forkaste Ham.
Alt Gud hadde sagt ved profetene om Frelseren, ble oppfylt ved det som 
skjedde med Jesus.

LES Jesaia 53,3.
LES Mark 15,10.

PEK PÅ DET PROFETISKE OVERSIKTSKARTET. Vis «Forkastet av 
jødene,» og skriv Markus 15,9-14 rett overfor Jesaia 53,3. Vis «Hatet uten 
årsak,» og skriv Markus 15,10 rett overfor Salme 69,4. Les profetiene og 
oppfyllelsen. Understrek at det er Guds Ord som går i oppfyllelse.

I. Jesus ble slått og plaget.

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

LES Mark 15,15.

Historiske skrifter fra denne tiden forteller oss om hvordan de torturerte.
− Pisken var laget av mange lærreimer.
− I lærreimene var det innlagt kvasse metallbiter og beinsplinter, for at 

ryggen til den som ble slått skulle bli revet opp.
− For at fangen ikke skulle stikke av, ble han bundet fast med utstrakte armer.
− Ved fl ere slag ble ryggen som et åpent sår, og slagene gikk ned i kjøttet, 

musklene og nervene. 
− Noen fanger døde under hudstrykingen.

LES Mark 15,16-19.



Notater

10

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 86,
«JESUS BLIR PLAGET AV 
SOLDATENE»

Etter den forferdelige hudstrykingen, begynte soldatene å plage Jesus.
De kledde på Ham en kongelige kappe. (Det var en kappe som hadde den 
fargen kongene brukte på denne tiden.)

Tema: Jesus Kristus alene er Frelser.

De laget en krone av kvister som hadde lange spisse torner, og satte den på 
hodet til Jesus.

Merk:
Da Adam og Eva syndet, forbannet Gud jorden og sa at torner 
skulle vokse på den. Jesus kom for å lide og dø og utfri oss fra Guds 
forbannelse. Gud lot Jesus sine fi ender sette tornekronen på Jesu hode 
som et tegn på at Han skulle dø for verdens synd.
(1 Mos 3,17-18)

J. Konklusjon

Jesus led for deg og meg - for ting vi hadde gjort.
Han led forferdelig, men Han klaget ikke.
Han gjorde det for meg - for mine synder.
Han gjorde det for deg - for dine synder.
Tenk over det.1

1 Vær klar til å forkynne evangeliet mer utfyllende for de av barna som ber om det.
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SPØRSMÅL

1. Jesus var Gud. Hvorfor var det da så vanskelig for Ham 
å gå igjennom de forferdelige lidelsene som han ville 
møte? Fordi, selv om Jesus var Gud var han også menneske, 
og lidelsene Han stod overfor var verre enn det noen hadde 
noensinne gått gjennom.

2. Hvem var det som ledet Judas og de jødiske lederne til å 
arrestere og drepe Jesus? Satan.

3. Hvem blir ledet av Satan i dag? Alle de som nekter å tro 
på Guds ord, være enig med Gud og sette sin lit til Jesus, 
Frelseren.

4. Hadde Jesus gjort noe feil? Fortjente Han å dø? Nei! Jesus 
var fullkommen, Han fortjente ikke å dø.

5. Hva sa Jesus når de løy om Ham? Han svarte ikke.

6. Hva svarte Jesus når han ble spurt om Han var den som var 
sendt av Gud og Guds Sønn? Han sa at det var Han, og at en 
gang i fremtiden ville de jødiske lederne se Jesus sitte ved Guds 
høyre hånd noe som viste at Han var lik Gud.

7. Hvorfor sa øversteprestene og de jødiske lederne at Jesus 
måtte drepes? De sa at Han hadde talt i mot Gud fordi Han 
hadde sagt at Han var Gud.

8. Hva gjorde de mot Jesus som var skrevet av profetene 
mange år tidligere? De slo og spyttet på Ham.

9. Hva annet gjorde de mot Jesus før de korsfestet Ham?
a. De pisket Ham.
b. De kledde Ham i en lilla kappe.
c. De satte en tornekrone på hodet Hans.
d. De slo Ham i hodet med en stav.
e. De hånet Ham ved å late som de tilbad Ham.

10.Hva minner tornekronen oss om? Det minner oss om Guds 
forbannelsen over jorden på grunn av Adams synd.
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FORSLAG TIL OPPGAVER       LEKSJON 47

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 - Jesaia 53,7
Mens barna lærer dette verset, kan du minne om at Gud gav profeten 
Jesaia dette budskapet omtrent 700 år før Jesus kom til jorden. Jesaia 
sammenlignet Jesus med et lam som skulle bli slaktet, eller en sau som blir 
klippet. Sauer og lam skriker ikke som andre dyr. De lider i stillhet.
Slik var det også med Jesus - enda Han fi kk en forferdelig behandling, 
og Han visste at Han skulle bli drept. Han ropte ikke og klaget ikke. Han 
visste at Han gjorde sin Fars vilje. Han kom for å være Frelseren for alle 
syndere.

2. Hans Fars vilje
La barna slå opp Johannes 4,34 og 6,38. Spør dem om de vet hva Jesus 
ville 
gjøre mens Han var her på jorden. (Hans Fars vilje).
Jesus måtte komme for å bli Frelseren for syndere. Han skulle fullføre sin 
Fars vilje. Ingen har noen gang møtt en så vanskelig situasjon som den 
Han 
skulle møte. 

3. Jesus ber, men disiplene sover
Del ut tegnesaker til barna, og la dem tegne situasjonsbilder fra 
Getsemanehagen. Minn om at Jesus ba til sin Far, men disiplene sov. 
Bare Jesus kunne bli Frelseren. Nå var Hans time kommet.

4. Alle forlot Ham
Spør barna: Hvor mange mennesker kom til Jesus da Han gjorde 
mirakler? Be dem lese Markus 1,33 og 2,2. Hvor mange var til stede da 
Han mettet folket med brød og fi sk? Les Markus 6,44. Hvor mange var 
der da Jesus red inn i Jerusalem på en eselfole? Les Joh 12,12-13. Hvor 
mange var der da Jesus ble arrestert? Les Markus 14,50. En del av Jesu 
lidelse var at Hans beste venner forlot Ham. Les Markus 14,27. Jesus 
siterte ord som var nedskrevet av profeten Sakarias.
Minn om at Jesus var et menneske som gjennomgikk store lidelser, enda 
Han aldri hadde syndet. Han var også hellig og rettferdig Gud. Han 
oppfylte det profetene hadde sagt om Ham.

5. Fortelling i bilder
Bruk kronologiske bilder 83, 84, 85 og 86. Spør barna hvem som vil 
fortelle om da Jesus var i Getsemane og ba til sin Far, da Han ble arrestert, 
rettssaken og den grusomme behandlingen Han fi kk.
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Hjelp dem med å understreke at Han var Gud som kom for å bli Frelseren 
for syndere. Han visste hva Han skulle gjennom. Han oppfylte profetiene 
som var skrevet om Ham fl ere hundre år tidligere
Understrek at Han gjorde dette fordi Gud elsker oss, og det var Guds 
vilje. Jesus kom for å bli vår Frelser. Han led straffen vi hadde fortjent for 
våre synder.

6. Navnet Jesus
Lag en plakat med tittelen Navnet Jesus. Når den er ferdig, blir den   
omtrent slik:

Samtal om hvert enkelt navn, understrek at Jesus er Frelseren. Han er 
Gud. Han er den eneste veien til Gud. Han er Lammet som døde for 
syndere.

NOEN AV JESU NAVN

(Matt 1, 21)   JESUS
(Matt 1, 23)   Gud med oss
(Joh 14, 6)   Veien, Sannheten og Livet
(Mark 14, 62)  Jeg er (også Menneskesønnen)
(Mark 15, 12)  Jødenes Konge
(Joh 1, 29)   Guds Lam



JESUS rir inn i Jerusalem og blir forrådt av Judas.
Herrens Nattverd

Bruk disse ordene til å fylle ut det som mangler i setningene nedefor. 

BLOD, FRELSER, GUD, KROPP, SYND, SYNDERE

Navn_________________________

1. Jesus ville ikke at jødene skulle gjøre Ham til konge. Han visste at 

de bare ville ha Ham som frelser fra romernes herredømme. De 

forsto ikke at de var syndere som behøvde Jesus som __________

fra Satan, synden og døden.

2. Judas hadde vært en av Jesus sine disipler, men han hadde aldri 

innrømmet sin egen _________. Han trodde ikke på Jesus som sin 

Frelser.

3. Jesus visste hva Judas hadde planlagt å gjøre, fordi Jesus er ____ 

Han vet alt.

4. Jesus sa at brødet som ble brutt var et bilde på Hans egen ______

5. Jesus sa at vinen var et bilde på Hans __________, som snart 

skulle fl yte ut fra kroppen Hans for ___________. 

Repetisjon 47
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SAMTALE 47 - Jesus ble arrestert av fi denene sine 
   
Jan: Onkel Dagfi nn, jeg forstår ikke hvorfor folk ikke liker Jesus.
Onkel Dagfi nn: Det er vanskelig å forstå, men på den tiden var folk akkurat 
som der er i dag.
Janita: Hva mener du med det, onkel Dagfi nn?
Onkel Dagfi nn: Mange er akkurat som fariseerne og andre ledere som hatet 
Jesus. Kanskje er de ikke klar over det selv, men det er Satan som leder dem, 
og de er imot Gud. Fariseerne og de religiøse lederne prøvde å ta livet av 
Jesus fordi de var sjalu på Ham.
Terje: Men Jesus gjorde mye godt! De skulle ha vært glad i Ham! Han gjorde 
aldri noe galt!
Onkel Dagfi nn: Det har du helt rett i  - men det var det som gjorde dem så 
sjalu. Det var mange som fulgte Jesus, og de ville gjøre Ham til konge. Han 
hadde jo retten til å bli kongen deres, for Han var en etterkommer etter kong 
David og selveste kongenes Konge - Gud selv!
Janita: Forsto ikke fariseerne det, da?
Onkel Dagfi nn: De så tegnene Han gjorde, og de så at Han var svært populær 
blant folket. De var redd for lederstillingene sine.  Noe annet var at Jesus sa 
dem sannheten om at de var syndere. Det likte de ikke å høre.
Jan: Men når Jesus var Gud, kunne Han ikke hindre at de gjorde alt dette 
onde mot seg?
Onkel Dagfi nn: Jo da, det kunne Han. Bibelen sier at Jesus kunne ha kalt til 
seg tusenvis av engler til å hjelpe seg.
Terje: Hvorfor gjorde Han ikke det, da?
Onkel Dagfi nn: Jesus visste at Han måtte dø. Det var Guds store frelsesplan 
for å redde syndere fra Satans makt, synden og døden. Han visste alt om hva 
Han måtte igjennom - alt var skrevet ned av Guds profeter mange hundre år 
tidligere.
Jan: Han visste alt det før Han kom til jorden som et menneske?
Onkel Dagfi nn: Ja, Han visste om alt sammen, og Han ville gjøre det - for oss.
Terje: Det er helt utrolig!
Janita: Kunne Han ikke gjort det på en lettere måte?
Onkel Dagfi nn: Nei, Janita. Han måtte dø for å betale for syndene. Gud ville 
ikke ha godtatt noe annet.
Terje: Jeg klarer ikke å forstå at Han kunne gjøre det når Han visste hva Han 
måtte igjennom.
Onkel Dagfi nn: Han gjennomgikk store lidelser også på grunn av at 
Han visste hva som skulle skje. Han skulle ta straffen for syndene til alle 
mennesker som har levd i denne verden. Husk at synden skiller oss fra Gud. 
Jesus ville ta alt det der for oss.
Jan: Jesus visste altså alt som skulle skje med Ham, Han hadde makt til å 
stoppe det, men Han tok det på seg likevel for oss?
Onkel Dagfi nn: Akkurat, Jan. Det var nettopp det Han gjorde.
Janita: Men det er urettferdig. Han hadde ikke fortjent det!
Onkel Dagfi nn: Nei, det hadde Han ikke, men vi fortjente det, og Han tok 
straffen for oss.
Terje: Visste Jesus at Han kom til å leve nå?
Onkel Dagfi nn: Ja, Terje, det gjorde Han.
Jan: Alt det som skjedde med Ham skulle altså ha skjedd med oss?
Onkel Dagfi nn: Ja, Jan - Jesus tok straffen for oss og for alle mennesker i 
hele verden.


