
LEKSJON 48

- Jesus blir korsfestet og 
begravet -
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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 Kristus døde som betaling for 
syndene. Det blir lagt vekt på detaljert oppfyllelse av profetier i det Gamle 
Testamentet.
Sannheten om at Jesus døde som betaling for synden, ser vi i følgende punkt:
− Synd må straffes.
− Jesus var uten synd.
− Jesus ble skilt fra Gud på grunn av vår synd.
− Jesus gjorde alt som var nødvendig for å fri oss fra Satan, synden og døden.

Mark 15,20-46.
(Hebr 9,10)

MINNEVERS: 1 Timoteus 2, 5

MÅL:
• Å vise at Jesu død er det eneste som er gyldig som betaling for synd.

DENNE LEKSJONEN SKULLE HJELPE BARNA TIL
• Å se at Jesus Kristus døde for deres synder, og at eneste måte å bli frelst 

på, er ved tro på Ham.

PERSPEKTIV FOR LÆREREN
Av alt som har skjedd i historien, er dette det aller største: Jesus Kristus døde 
for syndere, ble begravet og sto opp igjen. Alle tidligere leksjoner, ja, alt i 
Skriften peker mot denne begivenheten.
To tusen år etter har vi det privilegium å kunne fortelle menn og kvinner, 
gutter og jenter, at syndene deres ble betalt fullt ut av Jesus Kristus på korset.
Det fi nnes ikke noe annet budskap som kan frelse syndere. Ingenting kan 
legges til dette, og ingenting kan bli tatt bort. Dette er sannheten.
Be om at barna må lytte og tro.



Notater

3

BILDER
• Kronologisk bilde nr. 18, «Abraham ofrer Isak»
• Kronologisk bilde nr. 37, «Kopperslangen i ørkenen»
• Kronologisk bilde nr. 60, «Døperen Johannes forteller folket at Jesus er 

Guds Lam»
• Kronologisk bilde nr. 87, «Korsfestelsen»
• Kronologisk bilde nr. 86, «Jesus blir plaget av soldatene»
• Plakat 15, Oversiktskart over profetiene.
• Kart over Midtøsten.
• Plakat 4, «Gud og menneske» - Du forklarer om korset i denne leksjonen.
• Plakat 14, «Jesus Kristus er Gud»
• Plakat 1, «Vi lærer om Gud»

SPESIELLE FORBEDREDELSER
• Kopier Repetisjon - 48 og Samtale - 48 (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 47 ved å gjennomgå “Repetisjon - 48”
Les Samtale - 48. NB: ”Onkel Dagfi nn” bør bli lest av en voksen.

A. Introduksjon.

Det vi skal studere i dag er den viktigste hendelsen som har skjedd i 
historien.
Aldri har noe hatt så stor betydning for livet til menn og kvinner, gutter og 
jenter, som denne hendelsen.
Det er en leksjon som gjelder deg.
Det er en leksjon som gjelder meg.
Det er en leksjon som gjelder hele verden.
Hør nå godt etter.
Nå skal vi studere hva Jesus gjorde for oss for at vi skulle bli godtatt og mottatt 
av Gud og aldri komme til fortapelsen.

B. Jesus ble korsfestet.

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

LES Mark 15,20-22.
(Hebr 13,11-12)

Golgata var navnet på et sted utenfor Jerusalem.

PEK PÅ JERUSALEM PÅ KARTET.

LES Mark 15,23.

Denne drikken var laget av kvinnene i Jerusalem som et tegn på miskunn, for 
å lindre smerten til dem som ble korsfestet.

Merk:
Myrra er sevjen fra en liten busk.

Tema: Jesus Kristus alene er Frelser.

LES Mark 15,24.

Jesus ble naglet fast til korset med kraftige nagler gjennom hendene og 
føttene.
Så ble korset reist opp.
(4. Mos 21,4-9; Joh 3,14)
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Husk:
Husker du at Jesus fortalte Nikodemus at på samme måte som Moses 
hengte opp kopperslangen på en stang i ørkenen, skulle Jesus, Frelseren, 
bli løftet opp, for at syndere kunne bli frelst fra straffen de fortjente? Jesus 
ble naglet fast til korset og løftet opp, akkurat som Han sa.

Forslag til bilder:

KRONOLOGISK BILDE NR. 37,
«KOPPERSLANGEN I ØRKENEN»

KRONOLOGISK BILDE NR. 87,
«KORSFESTELSEN»

Pek på detaljer som er vist på bilde nr. 87, mens du går gjennom denne 
leksjonen.

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

Nesten ett tusen år tidligere hadde Gud vist kong David at han skulle skrive at 
hendene og føttene til Frelseren skulle bli gjennomboret.

Merk:
Så langt som vi kjenner til, hadde ingen kommet på å korsfeste mennesker 
på kong David sin tid. Det gjør at denne profetien er spesiell.

David sa også at de skulle ha loddtrekning om klærne til Frelseren.

LES Salme 22,17.

PEK PÅ KARTET OVER PROFETIENE. 



Notater

6

Vis «Gjennomboret hender og føtter,» og skriv Markus 15,24 rett overfor 
Salme 22,17. Vis «Kastet lodd om Hans klær,» og skriv Markus 15,24 rett 
overfor Salme 22,19. Les profetiene og oppfyllelsen av dem. Understrek at 
dette er Guds Ord som går i oppfyllelse.

Fra arkeologien:
Korsfestelse var nevnt i tidlige skrifter, men helt til 1968, hadde ingen 
funnet rester av personer som var blitt korsfestet. Det året ble det oppdaget 
en grav som kunne tidfestes til det første århundre e. Kr. I den graven lå 
bein av en mann som hadde dødd på grunn av korsfestelse. Sitat fra Dr. N. 
Haas fra Det Hebraiske Universitet og Hadassah Medical School:1

«Begge hælbeina var gjennomboret av en stor jernnagle. Skinnbeina var 
brukket ved slag. Dødsårsaken var korsfestelse.»
(1 Mosebok 3,15)

LES Mark 15,25-26.

De pleide å sette et oppslag over den kriminelle som fortalte hva han hadde 
gjort seg skyldig i.
Hvis en mann hadde myrdet noen, ville det stå skrevet på oppslaget.
Dette gjorde de for å få alle som så det til å frykte straffen for slike ugjerninger.
Men Jesus hadde ikke gjort noe kriminelt.
Pilatus kunne ikke fi nne noe å straffe Jesus for, men han sa at de skulle sette 
dette oppslaget over Jesus.
(Kol 2,14; Mat 27,24; Luk 23,4 og 13-15; Joh 19,6)

Tenk over:
Oppslaget øverst på korset ville normalt ha vist hvilke kriminelle handlinger 
personen ble dømt for. Jesus hadde ikke syndet - så på hans kors sto det: 
«Jødenes Konge.»
Tenk nå over dette. Jesus døde for synder: mine synder, dine synder og 
syndene til alle i hele verden. Det var du og jeg som hadde fortjent å bli 
hengt opp på det korset. Han tok straffen vi skulle ha hatt.
Tenk nå over dette. Hva ville ha stått skrevet på ditt kors? Hvilke synder har 
du gjort?2

Jesus tok på seg all skammen og straffen for de syndene, og også for alle 
syndene vi ikke vet om. Han betalte prisen fullt ut. Han betalte dødsstraffen 
for deg og meg.
Vi er alle født som syndere skilt fra Gud på grunn av Adams synd. Jesus tok 
all straffen på seg på korset, for all straffen på seg på korset, for all alle Adams etterkommere.

LES Mark 15,27-28.

1 Sitatet er tatt fra Josh Mc Dowell, i He Walked Among Us. Here’s Life Publishers, san 
Bernadino, CA 1989, side 223.
2 Du skal ikke be barna om å bekjenne syndene sine for deg. Du kan nevne for dem at det må 
de gjøre for Gud, og huske på at Jesus Kristus døde for deres synder.
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Gud hadde sagt gjennom profeten Jesaia at Frelseren skulle dø sammen med 
onde menn.

LES Jesaia 53,12.

PEK PÅ KARTET OVER PROFETIENE. Vis «Dø sammen med 
overtredere,» og skriv Markus 15,27 rett overfor Jesaia 53,12. Les profetien 
og oppfyllelsen. Understrek at dette er oppfyllelse av Guds Ord.

C. Jesus ble hånet da Han hang på korset.

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

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

LES Mark 15,29-32. (Joh 2,18-21)

De korsfestet Jesus, men Han hadde sagt at Han skulle stå opp igjen tre dager 
senere.
− Jødene forsto ikke at Jesus mente kroppen sin.
− De trodde at Han snakket om tempelet i Jerusalem.
Kong David hadde skrevet at Frelseren sine fi ender skulle håne og spotte Ham 
mens Han led.
Gud visste om alt som skulle skje med Sin Sønn lenge før Han kom til verden.

LES Salme 22,7-9.

PEK PÅ KARTET OVER PROFETIENE. Vis «Hånet og spottet,» og skriv 
Markus 15,29-32 rett overfor Salme 22,7-9. Les profetien og oppfyllelsen. 
Understrek at dette er oppfyllelse av Guds Ord.

D. Jesus betalte for synden ved å dø.

Tema: Jesus Kristus alene er Frelser.

Vi har allerede nevnt at det vi studerer nå, er den viktigste hendelsen i hele 
historien.
Det var dette Guds profeter talte om.
Profetene skrev og talte om Jesus.
Han er Frelseren - navnet Hans betyr «Gud Frelser,» eller «Forløser.»
I begynnelsen sa vi at Bibelen er Guds brev til oss.
− Dette er kjernen i brevet.
− Dette er Guds budskap til hver enkelt av oss.
− Dette var grunnen til at Guds Sønn kom til verden.
Det var dette Gud gjorde for at vi skulle bli utfridd fra Satan, synden og 
døden.
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1. Synden må bli betalt.

Tema: Gud er hellig og rettferdig. Han krever død som betaling for synd.

Gud kunne ikke tilgi oss og ta imot oss uten at straffen for vår synd ble betalt 
fullt ut.
− Hva er straffen for synd? Døden. (Rom 6,23a.)
− Dette betyr ikke bare fysisk død, men å bli skilt fra Gud i helvete.
Den eneste måten Jesus kunne utfri oss på, var å ta vår plass for Gud og ta 
den straffen vi skulle ha hatt.

2. Jesus var syndfri.

Tema: Jesus Kristus er hellig og rettferdig.

Jesus hadde ikke noen synder som Han hadde gjort, som Han måtte betale for.
Jesus var fullkommen.
Da Jesus ble døpt av døperen Johannes, talte Gud Fader fra Himmelen og sa at 
Jesus var Hans elskede Sønn, som Han hadde velbehag i. (Matteus 3,17.)

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 60,
«DØPEREN JOHANNES FORTELLER 
FOLKET AT JESUS ER GUDS LAM»

Jesus kunne ofre seg selv til Gud som et syndoffer, fordi Han var uten synd.
(2 Kor 5,21.)

Husk:
Helt fra første gang menneskene falt i synd, hadde Gud sagt at når en 
skulle ofre et lam eller et annet dyr til Gud, måtte dyret være feilfritt. Det 
skulle ikke være sykt eller skadet.

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 18,
«ABRAHAM OFRER ISAK»
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Husker du væren Gud sendte for å bli ofret istedenfor Isak? Husker du 
hvordan den hang fast i tornekrattet? Hva var han festet etter? Jo, væren 
hang fast etter hornene. Hvis den hadde vært skadet på noen måte, kunne 
den ikke ha blitt ofret - den ville ikke bli godtatt av Gud.
Gud er fullkommen. Derfor må det som blir ofret til Ham, være 
fullkomment.
(1 Mos 22,13; 2 Mos 12,5)

Jesus var fullkommen for Gud. Derfor kunne Han ofre seg selv til Gud i vårt 
sted.
Akkurat som væren døde istedenfor Isak, kom Jesus til verden for å ta vår 
plass inn for Gud og dø istedenfor oss.

3. Jesus ble skilt fra Gud på grunn av våre synder.

Tema: Gud er hellig og rettferdig. Han krever død som betaling for   
  synd.

Tenk over Jesu lidelser:
− Han ble forrådt av en av disiplene, arrestert på falsk grunnlag og falske 

beskyldninger, siktet uten grunn - forkastet av det folket som skulle ha tatt 
imot Han som sin Konge og Herre.

− Han ble slått, plaget og korsfestet.
− Nå hang Han på korset i stor lidelse mens blodet rant fra sårene Hans.
Men ingen av disse lidelsene kunne måle seg med det Han måtte igjennom 
for å fullføre frelsesverket for vår skyld.

LES Mark 15,33.

Hvorfor ble solen formørket?
Hvorfor ble det mørkt i tre timer?
Det var fordi Gud vendte seg bort fra Jesus.
Gud vendte seg bort fra Jesus og lot sin elskede Sønn være helt alene.

LES Mark 15,34.

Hvorfor gjorde Gud noe så forferdelig imot Jesus?
− Jesus hadde alltid vært lydig imot Gud.
− Han hadde aldri gjort noe galt.
− Han hadde holdt alle Guds lover.
Hvorfor forlot Gud Ham på denne måten?
Det var fordi Gud straffet Jesus for mine synder og for dine synder og for 
syndene til alle i hele verden.
Da Jesus hang på korset, var Han forlatt av Gud, sin Far, som straff for våre 
synder.

Jesus led hele straffen for våre synder, og derfor kan Gud gi oss full tilgivelse 
(uten at det koster noe for oss), og Han kan ta imot oss som sine barn. Det 
gjør Han med alle som er enig med Gud og tror på Jesus som sin Frelser.
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Husk:
I begynnelsen sa Gud til Adam at dersom han tok og spiste av kunnskapens 
tre, skulle han dø. Adam ville bli skilt fra Gud som hadde gitt ham liv. Det 
betydde at kroppen til Adam skulle dø, og etter døden skulle han bli skilt 
fra Gud for å være på et forferdelig sted, som Gud hadde laget til for Satan 
og hans engler. Synden må bli straffet med at en blir skilt fra Gud.

PEK PÅ PLAKAT 4, «GUD OG MENNESKE.»

Sammenlign:
Den eneste grunnen til at Jesus måtte bli skilt fra Gud, var fordi det var 
eneste måten Han kunne betale for vår synd på.

LES Mark 15,34 en gang til, og så Mark 15,35-36.

Folket som sto ved korset misforsto hva Jesus sa.

LES Mark 15,37.

Jesus døde og ga livet sitt for oss.

4. Jesus gjorde det som måtte gjøres for at vi skulle bli utfridd fra Satan, 
synden og døden.

Tema: Jesus Kristus alene er Frelser.

Markus skrev at Jesus ropte ut med høy røst og oppgav sin ånd, men Markus 
forteller ikke hva Jesus sa.
Johannes, en annen av disiplene til Jesus, skrev hva Han sa.

LES Joh 19,30.
«Det er fullbrakt...»

Tenk over:
− Hva tror du Jesus mente?

Mente Han at Han var ferdig?
Nei, Han sa at Han skulle stå opp igjen etter tre dager.

− Hva var det som var fullbrakt?
Oppgaven som Han kom til verden for å gjøre, var nå fullført.

− Jesus kom til verden for å frelse syndere fra Satan, synden og døden.
− Han fullførte den oppgaven ved å bli skilt fra Gud og gi sitt liv og 

blod som betaling for våre synder.

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

Jesus gav Gud alt det som var nødvendig for å betale for våre synder.
Alle som er enig med Gud og tror på Jesus og Hans død for dem, får sine 
synder tilgitt av Gud.
Gud gir dem evig liv som en gave.
Det er ikke nødvendig for noen å være skilt fra Gud lenger. Jesus Kristus 
gjorde det vi ikke kunne gjøre selv - å føre oss tilbake til Gud.

FEST KORSET PÅ PLAKATEN, «GUD OG MENNESKE.»

Det som Jesus gjorde da Han døde på korset for oss, er det eneste Gud godtar 
som betaling for syndene våre.
Jesus ble skilt fra Gud for vår skyld, slik at vi kan komme tilbake til Ham og 
ha fellesskap med Gud.
Når vi tror på det Jesus gjorde for oss på korset, er vi igjen venner med 
Gud ved Jesus Kristus.

Husk:
I Edens hage lovte Gud at Han skulle sende en Frelser, og Gud holdt sitt 
løfte. Jesus gjorde ferdig den oppgaven Faderen hadde gitt Ham å gjøre 
for oss.
Adams synd skilte ham fra Gud.
Men Jesu død på korset fører den som tror på Jesus, tilbake til vennskap 
med Gud for evig og alltid.

(1 Mos 3,15; Rom 5,12-21.)

E. Forhenget i tempelet revnet.

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

LES Mark 15,38.

mennesket GUD�����
�������

����
���

����
syndene
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Husk:
Det tykke forhenget hang mellom det hellige og det aller helligste i 
tempelet.
Gud hadde sagt til jødene at de skulle henge dette teppet foran det aller 
helligste, for at de skulle huske at synden skilte dem fra Gud.
Ypperstepresten gikk en gang i året inn i det aller helligste med blod av et 
offerdyr.
(3 Mos 16,12-16.)

Hvem tror du det var som rev forhenget fra øverst til nederst?
− Gud gjorde det!
− Hvorfor gjorde Han det?
− Gud gjorde det for å vise at Han var fullstendig tilfreds med betalingen 

Jesus gav Ham for verdens synd.
(Hebr 9,1-28; 10,1-18.)

Da Jesus døde, rev Gud forhenget for å vise alle at Han var fullkomment 
tilfredsstilt, og at det nå ikke var nødvendig å ofre blod av dyr lenger.
Veien til Gud var igjen åpen, for Jesus gav sitt blod som sluttoppgjør for all 
synd.

LES Joh 3,16.

F. Soldaten og kvinnene ved korset.

LES Mark 15,39.

Den romerske soldaten hadde ansvaret for hundre soldater som sto under 
ham.

LES Mark 15,40-41.

Disse kvinnene trodde på Guds Ord om at Jesus var Frelseren som Gud 
hadde lovt å sende.

G. Jesus ble begravet.

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

LES Mark 15,42-46.

Da Jesus ble begravet var det også profetier som gikk i oppfyllelse,
− Josef fra Arimatea var en rik mann.
− Jesus ble begravet i Josef fra Arimateas grav..

LES Jesaia 53,9.
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PEK PÅ KARTET OVER PROFETIENE. Vis «Gravlagt hos en rik,» 
og skriv Markus 15,43-46 rett overfor Jesaia 53,9. Les profetien og 
oppfyllelsen. Understrek at dette er oppfyllelse av Guds Ord.

H. Konklusjon.

Tenk på Jesus Kristus:
− Han levde sitt liv på jorden uten å synde.
− Han tok på seg den forferdelige straffen som du og jeg fortjente.
− Han ble skilt fra Gud da Han hang på korset, fordi vi fortjente å bli skilt 

fra Gud.

Det er fullbrakt - Han døde i vårt sted.
− Synden er betalt fullt ut.
− Det står ikke noe tilbake som vi skal gjøre for å betale for syndene våre.
− Forhenget revnet.
− Veien til Gud er åpen gjennom Jesus Kristus.1

1 Vær oppmerksom om det er noen som vil prate med deg personlig for å få nærmere 
forklaring på ting, eller at de vil bli frelst eller vil fortelle om hva Jesus har gjort for dem. 
Ikke press fram vitnesbyrd. Bare svar på spørsmål og spør dem hva de tror.
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SPØRSMÅL

1. Hvor ble Jesus korsfestet? På en høyde utenfor Jerusalem.

2. Hvorfor ble Jesus korsfestet? For å dø for våre og hele verdens 

synder.

3. Hva hadde David skrevet om hva som skulle skje med hendene 

og føttene til Frelseren som skulle komme? De skulle bli 

gjennomstunget. Han ble spikret til korset med nagler gjennom 

hendene og føttene.

4. Hvorfor ble det veldig mørkt i tre timer mens Jesus hang på 

korset? Det var Guds tegn på at Jesus tok straffen for synden ved 

at Han ble skilt fra Gud.

5. Hva mente Jesus da Han sa, «det er fullbrakt»? Jesus mente at 

Han hadde fullført oppgaven som Han hadde fått av sin Far, at Han 

skulle ta på seg straffen for syndere.

6. Hvis Jesus ikke hadde synd, hvorfor ble Han korsfestet da? 

Han døde for våre synder.

7. Hvorfor rev Gud forhenget i tempelet  i to fra øverst til nederst?

a) For å vise at Han var helt og fullt fornøyd med at Jesus hadde 

gjort opp for syndene.

b) For å vise at det ikke lenger var behov for øverstepresten å ta 

med blod av dyr inn i det innerste rommet i tempelet.
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FORSLAT TIL OPPGAVER    FORSLAT TIL OPPGAVER    FORSLAT TIL OPPGAVER LEKSJON 48

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 - 1 Timoteus 2,5
Mens barna lærer dette verset, kan du bruke plakaten «Gud og menneske» 
som hjelp til å forklare hva verset betyr.
Forklar nærmere ordet «mellommann».
En mellommann er en person som skaper fred mellom to parter som ikke 
kan møtes uten hjelp.
Gud er hellig og kan ikke tillate at syndere kommer inn i Hans nærhet. 
Mennesket er en synder 
Jesus Kristus er mellommannen. Han er den hellige Gud som ble menneske 
og betalte skylden for menneskenes synder. Nå kan menneskene komme til 
Gud ved tro på Jesus Kristus. Gud kan ta imot det mennesket som setter sin 
lit til Jesus fordi Jesus tok på seg straffen for synden til det mennesket.

2. Jesus Kristus døde for våre synder
Del ut tegnesaker til barna. La dem lage sine egne versjoner av plakaten 
«Gud og mennesket».
Gi barna anledning til å vise plakatene sine for de andre i gruppen, og 
forklare hva den betyr.

3. Dødsstraff
La barna illustrere Korset. Samtal om betydningen av Korset.
For jødene var korset et symbol på død. Korsfestelse var en måte 
romerne brukte for å henrette kriminelle. Vi kan sammenlikne det med 
amerikanernes «elektriske stol».
Understrek at synden krever dødsstraff. Jesus tok på seg dødsstraffen 
vi fortjente for å ha brutt Guds bud. Vis plakaten, «Miskunn». Jesu død 
på korset var Guds miskunn mot syndere. Jesus var vår stedfortreder, på 
samme måte som lammet var stedfortreder for israelsfolket gjennom fl ere 
hundre år.
Blodet av lammet, eller av andre rene dyr, kunne ikke betale synden. Men 
da Jesus døde på korset og Hans blod rant ut, betalte Han fullt ut straffen 
vi fortjente for våre synder!

4. Jesus tok straffen jeg skulle ha fått
Skriv ned de fi re uttrykkene nedenfor på papirark. Utelat ordet som er 
understreket. Kopier arket og del ut til alle barna. Snakk sammen om 
uttrykkene. Spør barna hvilket ord som mangler.
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a. Synden må straffes.
Pek på plakaten, «Straffen for synd er død.» Minn barna på at Gud aldri 
tilgir våre synder og tar imot oss uten at synden ble straffet og betalt for.

b. Jesus var uten synduten synd.
Minn barna på at Jesus var uten synd. Han syndet ikke den gangen Satan 
fristet Ham i ødemarken. Jesus gjorde alltid det som behaget Gud, sin Far.

c. Jesus ble skilt fra Gud for våre synder.
Minn barna på at Jesus kjempet i Getsemanehagen. Han visste hva Han 
skulle igjennom. Det verste var at Han skulle bli skilt fra sin Far på grunn 
av våre synder.
Pek på plakaten, «Straffen for synd er død.» Gud sa at straffen måtte bli 
betalt fullt ut. Synd må straffes med at en blir skilt fra Gud. Det er det vi 
fortjener. Jesus måtte bli skilt fra Gud for at vi skulle få tilgivelse. Jesus tok 
vår plass. Han ble skilt fra Gud for oss.

d. Jesus gjorde alt som måtte gjøres for å fri oss fra Satan, synden og 
døden.
Minn barna på at Jesus gjorde alt som var nødvendig for å betalte synden 
fullt ut. Han tok på seg alt vi fortjente. Fortell barna at de kan si, «Jesus tok 
straffen min - Han tok hele straffen, Jeg trenger ikke å ta noe av straffen 
selv. Gud tar imot meg fordi jeg tror på Jesus som døde for meg. Jesus 
betalte alt. Det eneste jeg må gjøre for at Gud skal ta imot meg, er å tro på 
Jesus som den som døde for meg.»

5. Full betaling
Del ut papir og blyanter til alle barna. La dem skrive hva de kan gjøre for å 
gjøre seg selv god nok til å bli godtatt av Gud. (Vi kan ikke gjøre noen ting. 
Jesus betalte prisen fullt ut. Det er fullbrakt!)



JESUS blir arrestert av fi endene sine

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

HELLIG, BA, INGEN TING, SATAN, TORNEKRONE

Navn_________________________

1. Jesus ______ i Getsemanehagen. Han sto foran den 

forferdeligste lidelsen noe menneske noen gang hadde møtt.

2. _______ ledet Judas og de jødiske lederne til å arrestere og 

drepe Jesus.

3. Jesus hadde aldri gjort noe galt. Han var _________ og 

fullkommen. Han fortjente ikke å dø. Falske vitner sto opp imot 

Ham, men Han sa ________________.

4. Guds profeter hadde mange år tidligere sagt hva som skulle 

skje med Jesus. Alt de sa om Ham gikk i oppfyllelse. De la en 

purpurkappe om Jesus, og satte en _____________ på hodet 

Hans. Han ble hånet og slått.

Repetisjon 48
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SAMTALE 48    Jesus ble korsfestet og begravet 
   
Janita: Onkel Dagfi nn, kan du fortelle oss mer om hva som skjedde med 
Jesus? Jeg trodde jeg forsto det, men nå når vi leser om det i Bibelen, synes 
jeg det virker så forferdelig. De var så fæle med Ham!
Onkel Dagfi nn: Det var forferdelig, Janita. Jesus led straffen for syndene til 
alle mennesker som har levd på jorden.
Janita:  Og så hadde Han aldri gjort noe galt!
Onkel Dagfi nn: Nei, Han var uten synd, men Han var villig til å lide alt 
dette for oss. Det er det alt i Bibelen peker i mot.
Terje: Visste folk hva som skjedde?
Onkel Dagfi nn: Egentlig ikke. Disiplene forsto det heller ikke. De trodde at 
Jesus skulle bli konge over dem og befri dem fra romerne. Men nå så de at 
Han ble korsfestet.
Jan: Hva betyr «korsfeste»?
Onkel Dagfi nn: Det vil si at en blir spikret fast til et trekors og hengt opp for 
å dø. Dette var antakelig den verste form for dødsstraff. Personen måtte henge 
på korset i dagevis før han døde. Det førte med seg grusomme lidelser.
Terje: Jeg tror Jesus kunne ha unngått alt det der. Men Han gjorde det ikke 
likevel. Det viser at Han ville gjøre det - for oss!
Janita: De slo Ham og etterpå ble Han hudstrøket også.
Jan: Og de satte på Ham ei tornekrone og spyttet på Ham.
Onkel Dagfi nn: Men Han forsvarte seg ikke - Han var helt stille. Han ble 
korsfestet, og korset ble plassert mellom to kriminelle menn. 
Terje: Det må ha vært grusomt. Hvorfor kunne ikke Gud ha gjort det på en 
annen måte?
Onkel Dagfi nn: Synden skiller oss fra Gud. Straffen for synd er død. Gud 
kunne aldri ha tilgitt oss våre synder uten at straffen for synden var betalt. 
Jesus betalte prisen fullt ut da Han led døden i vårt sted.
Jan: Men Han hadde aldri syndet!
Onkel Dagfi nn: Nei, og det var derfor Gud kunne godta Hans død for oss. 
Husker du hva som var sagt om offerdyrene? De måtte være fullkomne.
Terje: Akkurat som væren som hang fast i tornekrattet etter hornene - den 
som ble ofret for Isak?
Onkel Dagfi nn: Akkurat. Ingenting annet enn et fullkomment offer ville bli 
godtatt. Vi kunne aldri betale prisen for våre synder. Bare Jesus kunne gjøre 
det.
Janita: Tok Han virkelig med seg alle syndene våre på korset? Alt sammen? 
Alle forferdelige ting som mennesker har gjort, som mord og slikt?
Onkel Dagfi nn: Ja, Janita, mord også. Og alle småting som vi gjerne vil 
glemme - det er synd selv om det virker som små ubetydelige ting, og det 
måtte bli betalt for det på korset. Små løgner, uvennlige ord, ulydighet og 
gale holdninger.
Janita: Å, onkel Dagfi nn, Jesus gjorde alt det for meg! Han gjorde det for 
mine synder!
Onkel Dagfi nn: Ja, Han gjorde et for deg, Janita! Han ble skilt fra Gud 
Faderen for en tid. Da Jesus tok våre synder på seg på korset, kunne ikke 
Gud ha fellesskap med Ham. Akkurat som syndene våre skiller oss fra Gud, 
skilte de også Jesus fra Faderen så lenge Han var syndoffer.
Janita: Han tok straffen jeg skulle ha hatt! Han døde for meg!
Onkel Dagfi nn: Ja, Janita! Han gjorde absolutt alt som var nødvendig for å 
betale straffen for syndene dine og for syndene til alle i hele verden! Det er 
fl ott at du forstår dette og tror det.


