
LEKSJON 49

- Betydningen av Kristi død 
fra det Gamle Testamentet -
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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 viser meningen med Kristi død i lys av fortellingene i 
det Gamle Testamentet. Det viser at menneskene er helt ute av stand til 
å frelse seg selv. Jesus Kristus blir presentert som den eneste Frelseren. 
Han er Frelser for alle som bøyer seg for Ham og tror på Ham og Hans 
forsoningsdød på korset.

1 Mos 3,7 og 21; 4,1-5; 6,5 og 7-9 og 13-14 og 16. 2 Mos 12,5-7 og 27.

MINNEVERS: Hebreerbrevet 13, 8

MÅL:
• Å vise meningen med Jesu død i lys av GT.
• Å vise at menneskene ikke kan frelse seg selv.
• Å vise at en blir frelst ved tro.

DENNE LEKSJONEN SKULLE HJELPE BARNA TIL
• Å bedre forstå betydningen av Jesu død.
• Å se at det er nødvendig å tro på Jesus Kristus og Hans død som det 

eneste gyldige offer for synd.

PERSPEKTIV FOR LÆREREN
I dag er menneskene på leting etter meningen med livet. Som regel dreier både 
begynnelsen og enden av slike funderinger seg om selvet, hvordan en best kan 
tilfredsstille seg selv. Men alt slikt er uten varig verdi. Folk bruker kanskje 
hele livet på å fi nne en mening uten å forstå den egentlige mening med livet.
Dette må være vondt for Gud! Gjennom hele Bibelen har Han tydelig forklart 
det vi trenger å vite: Hvem Han er, hvem vi er, at vi er syndere som er skilt 
fra Ham, og i desperat behov for en Frelser - Jesus Kristus - som allerede har 
betalt prisen fullt ut for å føre oss tilbake til et rett forhold med Gud. 
Mange av dem som har hørt evangeliet, har aldri sett Kristus i lys av hele 
Guds Ord. Svaret de er på leting etter er der tilgjengelig for dem, men de har 
ikke forstått hva de egentlig trenger, for de har ikke sett at Gud er hellig og 
rettferdig. De ser kanskje at frelsen er en gave, men de er mer opptatt av den 
som tar imot, enn giveren.
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Ofte er det dette folk får høre gjennom forkynnelsen av Guds Ord, og de 
kommer aldri lenger. Det er som en maler som maler med bare en farge selv om 
de kunne ha brukt hele paletten. Eller som en musiker som spiller bare en note 
og aldri lager en harmoni. Helheten mangler.
Denne leksjonen gir oss muligheten til å forkynne vår Herre Jesus Kristi død 
i lys av det Gamle Testamentet. Fundamentet i GT er lagt av Herren selv. Gud 
ønsker å lære oss om seg selv så vi kan kjenne Ham. Be Herren om visdom og 
ledelse når du skal undervise denne leksjonen. Be for barna som skal høre på. 
Husk at Den Hellige Ånd kan bruke disse sannhetene til å skape tro hos dem. 
«Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du 
utsendte, Jesus Kristus» (Joh 17,3).

BILDER
• Kronologisk bilde nr. 6, «Klær av fi kenblad»
• Kronologisk bilde nr. 7, «Adam og Eva drives ut av hagen»
• Kronologisk bilde nr. 8, «Kain og Abel ofrer til Gud»
• Kronologisk bilde nr. 10, «Noahs ark»
• Kronologisk bilde nr. 27, «Blodet blir strøket på dørkarmene»
• Kronologisk bilde nr. 34, «Tabernaklet»
• Kronologisk bilde nr. 35, «Delene i Tabernaklet»
• Illustrasjon, «For å bli mottatt av Gud» og «Jesus - ett offer for synd»
• Plakat 15, Oversiktskart over profetiene.
• Kart over Midtøsten.
• Plakat 1, «Vi lærer om Gud»
• Plakat 14, «Jesus Kristus er Gud»
• Plakat 16, «En dør»

SPESIELLE FORBEDREDELSER
• Kopier Repetisjon - 49 og Samtale - 49 (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 48 ved å gjennomgå “Repetisjon - 49”
Les Samtale - 49. NB: ”Onkel Dagfi nn” bør bli lest av en voksen.

A. Introduksjon.

Har du noen gang tenkt på at det Gamle Testamentet er som et veiskilt?
Gud vet at alle er fortapt.
Men Han har klart og tydelig merket veien tilbake til seg selv.
GT er som Guds veiskilt, for mye av det som er fortalt der peker fram mot 
Jesus Kristus og Hans fødsel, død, begravelse og oppstandelse.
I denne leksjonen skal vi repetere noen av fortellingene i GT og se hvordan de 
er forbilder på Jesus Kristus.

B. Gud drepte dyr for å lage klær av skinn til Adam og Eva.

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

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

Husker du hva Adam og Eva gjorde da de syndet imot Gud og oppdaget at de 
var nakne?
De laget seg klær av fi kenblad.

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 6,
«KLÆR AV FIKENBLAD»

LES 1 Mos 3,7.

Godtok Gud klærne de laget til seg selv?
Nei, det de hadde laget selv, var ikke godt nok for Gud. Han ville vise dem at 
de ikke kunne gjøre noe selv for å bli godtatt av Ham.

Sammenlign:
Dette er noe Gud vil at alle skal forstå.
Det er ingenting vi kan gjøre for å bli godtatt av Gud.
Om vi går til kirke, gjør gode gjerninger, gir til fattige, arbeider for å 
forbedre miljøet - alt dette er ting vi bør gjøre - men ingenting av dette 
gjør oss gode nok til å bli godtatt av Gud.
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Tema: Gud er kjærlighet. Han er full av nåde og miskunn.
Tema: Jesus Kristus alene er Frelser.

LES 1 Mos 3,21.

Gud godtok ikke klærne Adam og Eva laget.

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 7,
«ADAM OG EVA DRIVES UT AV 
HAGEN»

Gud slaktet selv dyr som han tok skinnet av og laget klær til dem.

Sammenlign:
Gud godtar ingenting av det vi prøver å gjøre for å bli godtatt av Gud.
Men Gud er kjærlighet. Han sendte sin Sønn, Herren Jesus, for å dø for oss 
slik at Gud kunne ta imot oss.

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

Hva må så et menneske gjøre for at Gud skal ta imot ham?

Forslag til illustrasjon:1

Dersom du tror på Ham, vil Han tilgi deg syndene dine og ta imot deg som 
fullkommen rettferdig for Gud.
Gud tar imot deg - ikke fordi du er syndfri - men fordi Herren Jesus, som døde 
i ditt sted, er syndfri.
Gud kledde Adam og Eva i klærne Han laget til dem.
På samme måte kler Gud alle som tror i Jesu Kristi rettferdighet.
(Jesaia 61,10.)

1 Når du nå forkynner frelse av Guds nåde ved tro på Jesus Kristus, må du ikke gjøre dette 
vanskelig, eller vanne det ut med å legge vekt på hva vi «må gjøre.»

FOR Å BLI GODTATT AV GUD MÅ EN:
Innrømme at en er en synder, og at en ikke kan stole på 
noe en selv kan gjøre. 
Tro på Herren Jesus Kristus som sin Frelser.
Tro at da Jesus døde på korset og ga blodet sitt, betalte 
Han med sitt eget liv for våre synder.
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C. Gud tok imot Abels offer, men forkastet Kains offer.

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

Vi vil nå se på historien om Kain og Abel.

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 8,
«KAIN OG ABEL OFRER TIL 
GUD»

Hvilket offer tok Gud imot? Abel sitt.

LES 1 Mos 4,1-5.

Hvorfor forkastet Gud offeret Kain bar fram?

Tema: Menneskene må ha tro for å komme til Gud og bli frelst.
Tema: Jesus Kristus alene er Frelser.

Gud forkastet Kain fordi han kom til Gud på sin egen måte og ikke på den 
måten Gud hadde sagt.
Gud hadde gjort det klart helt fra begynnelsen at alle som ville komme og 
tilbe Ham, måtte komme med et dyr, slakte det og la blodet renne ut.
Dette sa Gud fordi Han visste at en dag skulle Hans egen Sønns gi sitt blod 
som betaling for hele verdens synder.
Abel var også en synder, men han ble mottatt av Gud fordi han trodde på at 
Gud ville frelse ham når han kom med blodofferet som Gud hadde sagt var 
nødvendig.
Lammet som Abel ofret til Gud, minner oss om Herren Jesus, Guds Lam.
Husker du hva døperen Johannes sa om Jesus da han så Ham komme gående 
ved elven Jordan?

LES Joh 1,29.

Gud tok imot Abel fordi han trodde på Gud og kom med det offer Gud ville 
ha.
Jesus var Guds Lam, ofret for syndene til alle i hele verden.
Gud vil ta imot alle som tror på Herren Jesus og Hans blod som rant for 
deres synder.
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D. Gud frelste Noah og alle som var i arken.

Tema: Gud er hellig og rettferdig. Han krever død som betaling for synd.
Tema: Menneskene må ha tro for å komme til Gud og bli frelst.

Husker at vi leste om hvordan menneskene levde på den tiden Noah levde, før 
vannfl ommen?

LES 1 Mos 6,5.

Folket ville ikke høre på Guds advarsler som han ga gjennom Noah. Gud sa at 
Han ville sende en vannfl om for å ødelegge verden.

LES 1 Mos 6,7.

Ville Gud ødelegge Noah sammen med de ugudelige? Noah visste like godt 
som Abel at han var en synder, og han stolte løftet om at Gud ville sende en 
Frelser.

LES 1 Mos 6,8-9 og 13-14.

Husker du hvor mange dører Gud ba Noah lage på arken?

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 10,
«NOAHS ARK»

VIS PLAKAT 16, «EN DØR»

Det var bar en vei inn i arken, altså, bare en måte å bli frelst fra dommen på.
− Før fl ommen kom gikk dyrene og Noah og familien hans inn i arken 

gjennom døren, og Gud lukket den.
− Inne i arken var de trygge mens Gud straffet verdens synd.

Tema: Jesus Kristus alene er Frelser.

− Alle som var utenfor arken, døde i fl ommen fordi de ikke ville tro på Gud 
og gå inn i arken gjennom døren.

Døren i arken minner oss om Herren Jesus som er den eneste veien til evig 
liv.
Når noen tror at Jesus døde for syndene deres, og stoler på Ham alene til 
frelse, tilgir Gud syndene til den personen og gir ham evig liv.
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LES Joh 14,6

E. Da Gud så blodet, gikk Han forbi husene til israelittene.

En annen historie som peker fram mot Herren Jesus og Hans død for syndere, 
er fortellingen om den første påsken i Egypt.

Tema: Gud er kjærlighet. Han er full av nåde og miskunn.

Alle egypterne mistet sine førstefødte barn og husdyr.
Israelittene ville også ha mistet sine førstefødte, men Gud ga dem en vei til 
frelse. 

1. Et feilfritt lam.

Tema: Gud samtaler med menneskene.

− Gud ba israelittene om å velge ut et feilfritt lam.

LES 2 Mos 12,5.

Tema: Jesus Kristus er hellig og rettferdig.

− Dette feilfrie lammet israelittene valgte ut minner oss om Herren Jesus:
Han var født uten synd.
Han levde et liv uten synd.

− Gud kunne godta Jesus sitt liv og blod som betaling for våre synder fordi 
Han var syndfri.1

2. Lammet måtte dø.

Tema: Gud er hellig og rettferdig. Han krever død som betaling for synd.
Tema: Jesus Kristus alene er Frelser.

− Israelittene måtte ha lammet hos seg helt til det tidspunktet Gud hadde sagt 
at de skulle drepe det.

LES 2 Mos 12,6.

1 Om du får tid til det kan du ta med disse detaljene:
For at den som var korsfestet skulle dø fortere, brøt vaktene leggbeina på den døende. Da 
kunne personen ikke bruke beina til å skyve seg opp for å gjøre det lettere å puste.
I Joh 19,32-33 står det at da soldatene kom for å bryte beina på Jesus, var Han allerede død. 
Derfor brøt de ikke beina Hans.
Husker du at påskelammet skulle være feilfritt? Israelittene skulle ikke bryte beina på 
påskelammet. Dette viser at Jesus har oppfylt alle krav for det fullkomne offer for synd.
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Sammenlign:
Hvis den førstefødte skulle få leve, måtte lammet dø og blodet renne ut.
På samme måte var det nødvendig at Jesus gav sitt liv og blod som 
betaling for våre synder.
Det var ingen annen måte for oss å kunne bli frelst fra Guds dom over 
våre synder.

3. Blodet av lammet måtte strykes på dørstolpene og på den øverste 
dørkarmen.

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

− Om israelittene hadde drept lammet og samlet blodet opp i en skål, hadde 
den førstefødte kommet til å dø. De måtte gjøre alt Gud hadde sagt.

 LES 2 Mos 12,7.

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 27,
«BLODET BLIR STRØKET PÅ 
DØRKARMENE»

− Dette lærer oss at om vi bare vet om at vi er syndere og at Jesus døde for 
våre synder, er ikke det nok til å frelse oss fra Guds forferdelige dom.

Sammenlign:
Israelittene måtte stryke blodet fra lammet på dørkarmene på husene sine 
for å vise Gud at de trodde at blodet ville beskytte dem mot dødsengelen.
På samme måte må vi personlig tro på Herren Jesus og Hans død som 
betaling til Gud for våre synder.

− Vi må tro at det Jesus gjorde på korset, var for oss personlig.
Jesus døde for meg personlig.
Jesus døde for deg personlig.

− Vi kan få tilgivelse for våre synder bare i Jesus Kristus.

4. Ingen av de førstefødte hos israelittene døde.

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

− Drepte dødsengelen noen av de førstefødte i hus der det var strøket blod på 
dørkarmene?
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LES 2 Mos 12,27.

− Gud gjør alltid det Han sier.

Sammenlign:
Han sa at Han ville gå forbi alle hus hvor Han så blodet, og det gjorde 
Han.
På samme måte kan du og jeg være helt sikre på at dersom vi tror på 
Jesus Kristus og Hans død for våre synder, skal vi aldri bli dømt for våre 
synder.

− Jesu blod er betaling for alle dine og mine synder. Derfor kan vi være helt 
sikre på at Gud aldri kommer til å kreve noen annen betaling.

− Har du satt din lit til Jesus Kristus og Hans død for deg på korset, skal du 
aldri bli skilt fra Gud.

LES Joh 3,16.

F. Gud dekket over syndene til israelsfolket når de stenket blod på 
nådestolen.

Tema: Gud er hellig og rettferdig. Han krever død som betaling for   
  synd.
Tema: Gud er kjærlighet. Han er full av nåde og miskunn.

Husk:
Etter at Gud hadde fridd israelsfolket ut av Egypt, ledet Han dem 
gjennom Rødehavet og inn i ørkenen, helt til de kom til Sinaifjellet.
Her gav Gud dem De Ti Bud.
Guds bud viste dem at de var hjelpeløse syndere som fortjente å dø.
Men Gud er også kjærlighet. Han er full av nåde og miskunn. Derfor 
forklarte Han Moses at han skulle bygge et tabernakel hvor Gud kunne 
møte sitt folk og tilgi dem syndene deres.

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 34,
«TABERNAKLET»
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KRONOLOGISK BILDE NR. 35,
«DELENE I TABERNAKLET»

PEK PÅ DET INNERSTE ROMMET, DET ALLER HELLIGSTE.

Pek på de forskjellige ting i tabernaklet etterhvert som du forteller om dem.
En gang i året gikk ypperstepresten inn bak forhenget i tabernaklet for å 
stenke blod av offerlammet på nådestolen mellom de to kjerubene
Men blodet av dyr kunne ikke betale for synden.
Disse ofrene pekte framover på Herren Jesus som skulle bringe det 
endelige offeret for synd ved å gi sitt eget fullkomne liv.
(Hebr 9,7; 10,2-4; 10,1-10)

LES Mark 15,37-38.

− Dette er forhenget som hang foran det aller helligste.
− Hvorfor rev Gud det i to?1

− Gud ville at alle skulle vite at Jesus hadde betalt den hele og fulle prisen for 
synden.
Det var ikke lenger nødvendig med noe offer av blod av dyr.
Jesus betalte prisen for syndene fullt ut  - en gang for alle!

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

VIS ILLUSTRASJONEN, «JESUS KRISTUS, ETT OFFER FOR SYND 
SOM GJELDER FOR ALLTID.» 

Forslag til illustrasjon:

1 La barna får tid til å svare på dette spørsmålet om de kan.

JESUS KRISTUS: Et offer for synd som gjelder for alltid

De troende så
framover mot
at Jesus skulle
dø for dem

De troende
så Jesus
dø for dem

De troende
ser tilbake
på at Jesus
døde for dem

f.Kr e.Kr
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Jesus betalte fullt ut for alle mennesker.
Alle som trodde på Frelseren som skulle komme i gammeltestamentlig tid 
- som Abraham, Moses og David - hadde full tilgivelse for syndene sine 
fordi Jesus døde for dem på korset.
Alle som trodde på Jesus da Han levde her på jord - som Matteus, 
Markus, Lukas og Johannes - hadde også full tilgivelse og ble godtatt av 
Gud.
Og siden den tiden har millioner av mennesker over hele verden sett 
tilbake på det Jesus gjorde for dem da Han døde på korset, og de har 
trodd på Ham som sin Frelser.

G. Konklusjon.

Vitnesbyrd:
Jeg er enig med Gud i at jeg er en synder, og jeg tror på Herren Jesus. Jeg 
tror at Han døde for meg. Jeg vet at jeg har evig liv fordi Jesus betalte for 
alle mine synder. Men det var ikke bare for meg Jesus døde, det var for 
deg også. Hvis du tror på Ham og setter din lit til at Hans død gjelder som 
betaling for dine synder, vil Gud tilgi deg og gi deg evig liv.
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SPØRSMÅL

1. Husker du hva Adam og Eva gjorde da de syndet og 

oppdaget at de var nakne? De laget klær av fi kenblad for å 

skjule at de var nakne.

2. Hva gjorde Gud da Han så klærne Adam og Eva hadde laget? 

Han godtok ikke klærne de hadde laget. Derfor drepte Han dyr og 

laget klær av dyreskinn som Han kledde Adam og Eva med.

3. På hvilken måte minner dette om det Gud har gjort for oss?

På samme måte som Gud skaffet klær til Adam og Eva, sendte 

Han sin Sønn til verden for å dø for oss, for at vi skulle bli kledd i 

Jesu Kristi rettferdighetsdrakt.

4. Hvordan kan du og jeg bli godtatt av Gud? 

a) Ved å innrømme at vi er syndere som ikke kan gjøre noe selv 

for å bli godtatt av Gud.

b) Ved å tro på Jesus og det Han gjorde da Han ga sitt  blod som 

full betaling til Gud for våre synder.

5. Hvorfor forkastet Gud Kain og hans offer? Fordi han kom til 

Gud på sin egen måte, og ikke på den måten Gud hadde sagt.

6. Hva sa Døperen Johannes om Herren da han så Ham komme 

gående ved elven Jordan? Les Johannes 1,29.

7. På hvilken måte er døren på Arken et bilde på Herren Jesus? 

Den ene døren inn til arken var den eneste veien til frelse fra 

vannfl ommen, og Herren Jesus er den eneste veien til evig liv.

8. Hvordan skulle lammet være som israelittene skulle velge ut 

for at den førstefødte sønn i familien skulle redde livet? Det 

skulle være et feilfritt lam.
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8.  På hvilken måte er det feilfrie lammet et bilde på Jesus? Jesus 

var født uten synd og levde et liv uten synd. Derfor kunne Han bli 

godtatt av Gud som betaling for våre synder.

9.  Kunne vi ha blitt frelst fra Guds straff over våre synder 

dersom Jesus ikke hadde gitt sitt liv for oss? Nei. Det var helt 

nødvendig at Herren Jesus ga sitt liv og blod som betaling for våre 

synder.

10. Etter at en israelitt hadde slaktet et feilfritt lam og latt blodet 

av det renne ut i en skål, var det enda en ting han måtte gjøre 

for å sikre at den førstefødte i familien ikke skulle dø. Hva var 

det? Han måtte stryke blodet på dørkarmene og på det øverste 

dørtreet på utsiden av huset sitt.

11.  Hva er det dette minner oss om? Hva må vi gjøre for å bli 

frelst fra straffen vi fortjener for våre synder? Vi må tro at det 

Herren Jesus gjorde på korset, var for oss personlig, og vi må 

tro at dette er den eneste grunn for at Gud gir oss tilgivelse for 

syndene våre.

12.  Drepte dødsengelen noen av de førstefødte i hus der det var 

strøket blod på dørkarmene? Nei.

13.  Hvorfor er det helt unødvendig å ofre for sine synder i dag?

Fordi Jesus betalte prisen fullt ut.
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FORSLAT TIL OPPGAVER    FORSLAT TIL OPPGAVER    FORSLAT TIL OPPGAVER LEKSJON 49

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 - Hebreerbrevet 13,8
Bruk plakaten, «Vi lærer om Gud» og «Jesus Kristus er Gud,» og 
illustrasjonen som viser at Jesus er det eneste offer for synder. Pek på at 
Jesus har eksistert fra evighet som Guds Sønn, en av Treenigheten. Vis 
barna at Han er den eneste Frelser for alle mennesker til alle tider.
Barna kan også skrive ned minneverset og dekorere rundt.

2. Fortell historien
Gi barna anledning til å fortelle historien om Jesus. De kan bruke 
kronologiske bilder og plakater. De kan også lage sine egne illustrasjoner 
som de bruker når de forteller. Hjelp dem med å få fram viktige poeng. 
Bruk forbildene fra GT.
Noen av barna foretrekker kanskje å skrive historien hjemme og tegne til. 
Da kan de lese hva de har skrevet og vise tegningene på neste møte.

Gud slaktet dyr og laget klær til Adam og Eva.
Hold opp det første bildet (Kronologisk bilde nr. 6) og gjenfortell historien. 
Understrek at Gud ikke godtok klærne Adam og Eva hadde laget til seg 
selv. Gud vil ikke godta noe som vi gjør for å bli gode nok for Ham.
Adam og Eva fortjente å dø, men fordi Gud var glad i dem, slaktet Han dyr 
og laget skinnklær til Adam og Eva. (Kronologisk bilde nr. 7)
Gud sendte sin Sønn Jesus Kristus til å dø for oss, for at Gud skulle kunne 
ta imot oss. Når vi tror på Jesus, kler Gud oss i Jesu Kristi rettferdighet.
(Nå kan et av barna fortelle og bruke de samme bildene.)

Gud tok imot Abels offer, men forkastet Kains offer.
Vis kronologisk bilde nr. 8. Gud forkastet Kains offer fordi han ikke ville 
komme til Gud på den måten Gud hadde sagt.
Men Gud tok imot Abels offer, for Abel kom til Gud i tro på det offer Gud 
hadde sagt de skulle ofre. Abel var enig med Gud i at straffen for synd er 
død. Han trodde at Gud ville sende en Frelser.
Lammet som Abel ofret, minner oss om Herren Jesus som døde for våre 
synder.
På samme måte som Gud godtok Abel, vil Han også godta den som tror på 
Jesus Kristus, at Han døde i vårt sted og tok straffen for våre synder.

Gud frelste Noah og alle som var i arken.
Vis kronologisk bilde nr. 10. Gud advarte folket. Han sa at Han ville 
dømme verden med en vannfl om. Noah og familien hans var de eneste 
som trodde Gud. Gud fortalte Noah nøyaktig hva han skulle gjøre - han 
skulle bygge en ark, og den skulle ha en dør.
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Noah og familien hans og alle dyrene gikk inn i arken gjennom den ene 
døren, og Gud bevarte dem alle. De som var utenfor arken, druknet i 
fl ommen.
Slik er det også med Jesus. Jesus er den eneste døren til evig liv. Vi kan 
komme til Gud gjennom Ham og bli frelst.

Da Gud så blodet, gikk Han forbi husene til israelittene.
Vis kronologisk bilde nr. 27. Israelittene skulle velge ut et lam, slakte det 
og stryke blodet på dørstolpene på husa sine. Når de gjorde dette, gikk Gud 
forbi dem og ingen av de førstefødte i det huset døde.
Jesus er vårt fullkomne offerlam. Han døde og ga sitt blod for oss. Når vi 
tror på Ham og Hans død for oss, tar Gud imot oss for Jesu skyld. Gud tilgir 
oss fordi Jesus betalte straffen for våre synder fullt ut.

Gud dekket over syndene til israelsfolket når blodet av offerdyret ble 
stenket på nådestolen.
Vis kronologisk bilde nr. 34 og 35. En gang om året gikk ypperstepresten 
inn i det aller helligste og sprinklet blod av et dyr på nådestolen. Dette var 
som et offer for syndene til israelsfolket. Men blodet av dyr kunne ikke 
betale for syndene.
Jesus Kristus betalte prisen for våre synder fullt ut. Da Han døde, rev Gud 
forhenget som hang mellom det hellige og det aller helligste i tempelet, 
fra øverst til nederst. Det er ikke lenger nødvendig med noe offer for synd, 
Jesus betalte prisen for alle synder til alle i hele verden til alle tider!



JESUS blir korsfestet og begravet

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

VÅRE, SKILT, GODTOK, SYND, STRAFF, BLOD

Navn_________________________

1. Jesus ble korsfestet fordi Han skulle dø som betaling for verdens 

_________ .

2. Da Jesus hang på korset, ble det helt mørkt i tre timer. Dette var 

et tegn fra Gud på at Jesus tok straffen for synden ved at Han ble 

_______ fra Gud.

3. Da Jesus sa: «Det er fullbrakt,» mente Han at nå hadde Han fullført 

oppgaven med å lide all _______ for synd. Nå kunne menneskene 

bli fri fra Satan, synden og dødens makt.

4. Jesus hadde aldri syndet. Han døde for _______  synder.

5. Gud rev forhenget i tempelet i to deler, fra øverst til nederst, for å 

vise at Han ________ fullt ut betalingen Jesus betalte for synden. 

Gud viste at det ikke lenger var nødvendig å bære ________ av dyr 

inn i det aller helligste.

Repetisjon 49
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SAMTALE 49     Betydningen av Jesu død på korset 

Terje: Onkel Dagfi nn, hvordan kan en person bli frelst?
Onkel Dagfi nn: Det er bare en vei til frelse, Terje. En må innrømme at en 
er en synder, at en ikke kan gjøre noe for å frelse seg selv. En må tro på det 
Jesus gjorde for oss da Han døde på korset.
Terje:  Er det alt?
Onkel Dagfi nn: For Jesus var det mye, men for oss er det bare å ta imot det 
Han gjorde da Han døde i vårt sted.
Janita: Jeg har tatt imot at Han betalte for meg!
Onkel Dagfi nn: Det er jeg glad for, Janita. Gud vil at alle skal gjøre det samme.
Terje: Vil Gud virkelig ha alle?
Onkel Dagfi nn: Bibelen sier at Gud elsket hele verden så mye at Han sendte 
Jesus Kristus til å dø for syndene til hver enkelt. Bibelen sier også at Gud 
ikke vil at noen skal gå fortapt. Han vil at alle skal bli frelst.
Terje: Det er vanskelig å tro at Gud vil ha absolutt alle.
Onkel Dagfi nn: Det viser hvor stor Hans kjærlighet er. Det var Gud som 
skapte mennesket. Husker dere hvor godt forhold det var mellom Gud og 
Adam i hagen før Adam og Eva syndet?
Janita: Ja, Gud gikk i hagen og snakket med Adam!
Onkel Dagfi nn: Det stemmer, Janita. Gud skapte mennesket og elsket 
mennesket. Han skapte ham i sitt bilde. Gud skapte mennesket til å leve i sitt 
vennskap.
Terje: Skulle ønske det var slik nå også.
Onkel Dagfi nn: Da Adam og Eva syndet, ble det forholdet brutt. Mennesket ble 
skilt fra Gud, og det var ikke noe mennesket kunne gjøre for å komme tilbake. 
Istedenfor  evig liv sammen med Gud, ble nå utsikten kun evig fortapelse.
Terje: Vet ikke folk om det da? Skjønner de ikke at de er på vei til evig 
fortapelse?
Onkel Dagfi nn: De burde iallfall vite det. Gud har sagt det helt tydelig i sitt Ord. 
Men Han har også sagt helt tydelig at veien tilbake til Gud er Jesus Kristus.
Janita: Det er nesten som veiskilt altså?
Onkel Dagfi nn: Det kan en godt si. Gjennom hele det Gamle Testamentet 
har Gud gitt oss forbilder og fortellinger som viser oss veien, og alt peker 
fram mot Jesus Kristus, Frelseren.
Terje: Hvordan kan folk ta feil da?
Onkel Dagfi nn: Det er mange som aldri leser i Bibelen. Det virker som 
de ikke bryr seg om Gud eller Bibelen. De tror vel ikke at de trenger Gud. 
Andre tror at Gud er der, men de tror at de må gjøre mange ting for å bli 
gode nok til å komme til Gud.
Janita: Det hadde de ikke tenkt hvis de leste «veiskiltene»!
Onkel Dagfi nn: Det har du rett i, Janita. Gud har sagt det klart og tydelig i 
Ordet sitt. Jesus Kristus er den eneste veien tilbake til Gud. Gud vil ta imot 
alle som kommer til Ham ved tro på Jesus og det Han gjorde på korset da 
Han betalte syndeskylden.
Terje: Mener du at Gud vil at jeg skal tro at Jesus døde for mine synder, og 
bare det? Vil Gud ta imot meg når jeg tror på at Jesus døde for meg? Må jeg 
ikke gjøre noe?
Janita: Terje, det har jo onkel Dagfi nn sagt hele tiden!
Terje: Jeg vet det, men nå forstår jeg hva han mener. Det er så enkelt. Jesus 
døde for meg! Gud tar imot meg på grunn av det Jesus gjorde for meg på korset!
Onkel Dagfi nn: Terje! Du tror det! Det er akkurat det Jesus sa til 
Nikodemus - troen er egentlig en ny fødsel. Velkommen inn i Guds familie! 
Janita: Nå er vi bror og søster i Guds familie også!


