LEKSJON 46
- Jesus rir inn i Jerusalem.
Judas planlegger å forråde Jesus
Jesus innstifter nattverden -

DETTE ER FOR LÆREREN

Notater

Les først bibelhenvisningene. Der vil du finne 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 at Jesus er påskelammet som døde for å frelse
menneskene.
I nattverden er brødet et bilde på kroppen til Jesus som blir brutt for
menneskenes skyld, og vinen er et bilde på Jesu blod, som ble utgytt for
menneskenes synd.
Denne leksjonene viser at de fleste av menneskene ønsket Jesus velkommen
som en jordisk konge, men ikke som sin Frelser.
Judas forrådte Jesus, og det viser Satans ide om å få Jesus vekk fra å frelse
menneskene.
Detaljene i Jesus liv viser å være oppfyllelse av profetiene.
Mark 11,1-10; 14,1-2 og 10-26.
MINNEVERS: Johannes 1, 11-12
MÅL:
• Å vise at Jesus Kristus er Frelseren, den eneste som kan frelse oss fra våre
synder.
• Å vise at når Jesus ble forrådt, var det også oppfyllelse av profetiene.
• Å vise når nattverden ble innstiftet.
DENNE LEKSJONEN SKULLE HJELPE BARNA TIL
• Å se sin egen synd.
• Å se at når Judas forrådte Jesus, var det en forferdelig synd.
• Å se at profetiene går i oppfyllelse.
PERSPEKTIV FOR LÆREREN
Dette avsnittet viser kontrasten i hva folk var opptatt med.
Det jødiske folk gledet seg over at de skulle bli fri det romerske
overherredømme. De lovpriste Jesus for hva Han kunne gjøre for dem som en
jordisk konge. Mange ønsket Ham velkommen som frelser fra den romerske
makt, men få ville ha Ham som sin Frelser fra Satans makt, synden og døden.
Judas var opptatt med sin egen vinning i den grad at han var villig til å selge
Guds Sønn for tretti sølvpenger.
Jesus Kristus var opptatt med Faderens vilje og at Han skulle frelse en
verden av syndere - i den grad at Han var villig til å gi sitt eget liv som
løsepenge.
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Judas trodde ikke på Gud, enda han gikk sammen med Jesus, snakket med Ham
og arbeidet sammen med Ham, i tre år. Judas foraktet tilbudet om evig liv, fordi
hjertet hans var opptatt med egne interesser og jordiske rikdommer.
Denne fortellingen er ransakende for oss alle! Hvor høyt verdsetter vi tilgivelse
og evig liv? Jesus betalte prisen med sitt eget liv og blod. Han ble brutt og utgjøt
sitt blod for syndere.
BILDER
• Kronologisk bilde nr. 81, «Jesus rir inn i Jerusalem»
• Kronologisk bilde nr. 82, «Herrens nattverd»
• 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 - 46 og Samtale - 46 (bakerst i denne leksjonen). Ta med
blyanter til barna.
• Forbered oppgavene du velger fra Forslag til oppgaver (bakerst i denne
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 45 ved å gjennomgå “Repetisjon - 46”
Les Samtale - 46. NB: ”Onkel Dagfinn” bør bli lest av en voksen.
A. Introduksjon.
En stor folkemengde fulgte Jesus samme hvor Han gikk.
− Noen ville ha helbredelse for fysiske plager.
− Andre ville bli fri fra romerne.
− Noen få tenkte på sine åndelige behov.
− Svært få ville innrømme at deres største behov var å bli frelst fra Satan,
synden og døden.
Hva ønsker du at Jesus skal gjøre for deg?1
Tenk over dette mens vi går videre.
B. Jesus sendte disiplene av gårde for å finne et esel som Han skulle ri
på.
Da Jesus og disiplene gikk til Jerusalem, kom de til en liten by som hette
Betania. Den lå like utenfor Jerusalem.
PEK PÅ BETANIA OG JERUSALEM PÅ KARTET.
I Betania bodde Marta, Maria og Lasarus.
Det var ikke gått lang tid siden Jesus reiste Lasarus opp fra de døde.
LES Mark 11,1-6.
C. Folket ønsket Jesus velkommen som Frelser.
Tema: Gud er trofast. Han gjør alltid det Han sier. Han vil aldri
forandre seg.
LES Mark 11,7-10.
Jesus satt på det unge eselet og red inn i Jerusalem, akkurat som Gud hadde
sagt at Han skulle gjøre.
LES Sakarias 9,9.

1

Dette er et spørsmål som skal få barna til å tenke. Ikke ta lang tid på å diskutere dette.
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Forslag til bilde:

Notater

KRONOLOGISK BILDE NR. 81,
«JESUS RIR INN I JERUSALEM»
Folkemengden ønsket Jesus velkommen som Frelseren Gud hadde lovt å
sende.
− De lovpriste Ham som alle profetene hadde talt om. Han som skulle bli
deres konge.
− Men dessverre, de fleste trodde ikke på Jesus som Frelser fra synd, Satan
og døden.
− De ville bare ha Jesus som konge. En som skulle fri dem fra romerne.
D. Hva de jødiske lederne planla å gjøre.
Tema: Mennesket er en synder som er avhengig av Gud og ikke kan
frelse seg selv.
LES Mark 14,1-2.
De jødiske lederne hadde bestemt seg for å drepe Jesus, men de var redd for
folkemengden.
Jesus var veldig populær fordi Han gjorde store tegn og under.
E. Judas planla å forråde Jesus.
Tema: Mennesket er en synder som er avhengig av Gud og ikke kan
frelse seg selv.
LES Mark 14,10.
Judas var en av de tolv disiplene.
Men Judas brydde seg ikke om at han var en synder overfor Gud.
− Han trodde ikke på Jesus som sin Frelser.
− Judas fulgte Jesus bare av egen interesse.
Legg merke til:
Johannes 12,6 forteller oss at Judas var en tyv. Han tok av pengene de
hadde sammen for å bruke det på seg selv.
Judas var villig til å selge Jesus til fiendene Hans for bare tretti sølvpenger.
Tema: Gud er alle steder alltid. Han vet alt.
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Det Gud hadde sagt i sitt Ord, gikk i oppfyllelse.
Gud hadde sagt at en av vennene til Jesus ville selge Ham til fiendene Hans.
Judas var en nær venn av Jesus i hele tre år.
LES Salme 41,10.
PEK PÅ KARTET OVER PROFETIENE. «Forrådt av en venn» Skriv Mark
14,10-11 rett overfor Salme 41,10. Les profetien og oppfyllelsen.
Tema: Satan kjemper imot Gud og Hans vilje. Satan er en løgner og
bedrager. Han hater menneskene.
Satan ledet Judas til å forråde Jesus.
Satan hater Jesus fordi Jesus er Gud og Han sier sannheten.
Satan trodde at hvis han kunne få de jødiske lederne til å drepe Jesus, ville
Guds plan om å frelse menneskene og ødelegge Satan, bli til ingenting
Tema: Gud er alle steder alltid. Han vet alt.
Judas gikk til dem som hatet Jesus og fortalte dem at han var villig til å
forråde Jesus for penger.
Hva tror du de jødiske lederne syntes om det?
LES Mark 14,11.
Matteus forteller oss at de jødiske lederne lovte å betale Judas tretti
sølvpenger.
Legg merke til:
Tretti sølvpenger var prisen for en alminnelig slave.
Over fem hundre år tidligere hadde Gud sagt til profeten Sakarias, at akkurat
dette skulle skje med Frelseren.
LES Sakarias 11,12-13.
PEK PÅ DET PROFETISKE OVERSIKTSKARTET. «Solgt for 30
sølvpenger». Skriv Matteus 26,14-15 rett overfor Sakarias 11,12-13. Les
profetien og oppfyllelsen.
Guds Ord er helt utrolig nøyaktig.
Ikke en eneste detalj av profetiene blir forbigått. Alt går i oppfyllelse.
F. Påskefesten blir forberedt.
LES Mark 14,12. (2 Mos 12,21-27.)
Husker dere hvilken begivenhet jødene feiret når de holdt påskefest?
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Tema: Jesus Kristus er Gud.
Tema: Gud er alle steder alltid. Han vet alt.

Notater

LES Mark 14,13-15.
Jesus visste at disiplene ville møte en mann som bar ei vannkrukke.
− Dette var uvanlig, for det var kvinnene som bar vannkrukker.
− Herren vet om ting før det skjer.
Tenk over:
Han visste fem hundre år før det skjedde, at Jesus skulle bli solgt for tretti
sølvpenger.
Gud er stor og Han er fullt klar over alle detaljer i hver enkelt sitt liv.
LES Mark 14,16.
G. Jesus kjente sin forræder.
Tema: Jesus Kristus er Gud.
Tema: Gud er alle steder alltid. Han vet alt.
LES Mark 14,17-18.
Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 82,
«HERRENS NATTVERD»
Uten at noen hadde sagt noe, visste Jesus at Judas ville forråde Ham.
Likevel var Jesus glad i Judas, og Han sørget over at Judas hadde tenkt å gjøre
dette.
(Salme 41,10; 55,13-14)
LES Mark 14,19-20.
Legg merke til:
Når jødene spiste sammen på denne måten, brøt de stykker av et brød og
dyppet det i en stor bolle med presset frukt, som sto midt på bordet.
Jesus sa at han som skulle forråde Ham, var en av de tolv disiplene som spiste
sammen med Ham.
− Jesus og han som skulle forråde Ham, dyppet brødstykkene sine i samme
bolle.
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− Selv om de delte dette måltidet sammen, gikk Judas like etter ut til fiendene
til Jesus for å selge Ham.
Da Jesus sa at det ville bli en av de tolv, ville Han kanskje gjøre Judas
oppmerksom på for en forferdelig ting han hadde planlagt å gjøre.
Jesus ville gi Judas anledning til å ombestemme seg.
Tema: Jesus Kristus er Gud.
Tema: Jesus Kristus er sant menneske.
LES Mark 14,21.
Jesus kalte seg selv ofte for «Menneskesønnen». Selv om Han var Guds Sønn,
var Han også et menneske. Jesus visste at Han måtte dø, men det var ikke
noen unnskyldning for Judas.1 Det var ikke Gud som fikk Judas til å forråde
Jesus. Judas vil få sin evige straff for sine synder, for sin selvopptatthet, for at
han tok del i å få en uskyldig mann drept. Denne mannen var Guds Sønn. Han
nektet å tro på Jesus Kristus som sin Frelser. Hans onde gjerninger viste at han
ikke trodde på Jesus.
H. Meningen med brødet og vinen.
Tema: Jesus Kristus alene er Frelser.
LES Mark 14,22.
Jesus brøt brødet og forklarte at på samme måte som Han hadde brutt brødet,
skulle kroppen Hans snart bli brutt av onde menn.
LES Mark 14,23-24.
Jesus sa at vinen som ble øst ut for at de skulle drikke den, var et bilde på
Hans blod som skulle bli øst ut når Han døde.
Jesus sa at når Han døde, skulle Han gi livet sitt som offer for syndere.2
I. Konklusjon.
Vi klarer ikke å forstå hvor høyt Jesus elsker oss. Han hadde aldri gjort en
eneste synd. Likevel ville Han dø for alle oss syndere. Alle som satt rundt
nattverdsbordet hadde behov for at Jesus ga livet sitt for dem. Alle mennesker
i hele verden, både i tiden som har vært, nå og i tiden som skal komme,
trenger det Jesus nå skulle fullføre. Alle oss, du og jeg, trenger det Jesus nå
skulle fullfør
Ugudelige mennesker har skrevet bøker om at Judas var «den skyldige» i en forferdelig
kriminalaffære - men at det egentlig ikke var Judas sin feil, for Gud hadde utvalgt ham til å
gjøre det onde han gjorde. Hvis noen av barna nevner dette, så si at dette ikke stemmer med
Guds karakter og vesen. Les 2 Pet 3,9.
Les også Joh 12,4-6. Det viser Judas karakter og natur.
2
Her forkynner du evangeliet i bilder. Dersom noen av barna forstår evangeliet på dette
tidspunktet, må du ta tid til å forklare evangeliet nærmere.
1

8

Notater

Notater

SPØRSMÅL
1. Hvorfor ville ikke Jesus at folket skulle gjøre Ham til konge?
Fordi de ville bare ha Jesus som en som kunne befri dem fra
romerne. De ville ikke ha Ham som frelser fra Satans makt, synden
og døden.
2. Hvorfor tok ikke prestene og de jødiske lederne Jesus til fange
med det samme? De visste at Jesus var populær, så de var redd
for at folket skulle vende seg imot dem.
3. Hadde Judas innsett at han var en synder som trengte Jesus
som Frelser? Nei.
4. Profetene hadde forutsagt hvor mye Jesus skulle bli solgt for.
Hva var summen? Tretti sølvpenger.
5. Hvor mye fikk Judas for å forråde Jesus? Tretti sølvpenger,
akkurat som profetene hadde sagt.
6. Hvordan kunne Jesus vite hva Judas hadde planlagt å gjøre?
Jesus er Gud. Han vet alt.
7. Hva hadde profetene sagt om den som skulle forråde Jesus?
De hadde sagt at det skulle være en nær venn.
8. Hva sa Jesus om brødet Han brøt under nattverdsmåltidet? Han
sa at det var et bilde på Hans egen kropp som snart skulle bli brutt
av fiendene.
9. Hva sa Jesus om vinen som ble uttømt? Han sa det var et bilde
på Hans eget blod som snart skulle bli uttømt av fiendene.
10. Hvem sa Jesus at Han skulle gi sitt liv og blod for? For
syndere.
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FORSLAG TIL OPPGAVER

LEKSJON 46

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 finner du oppgaver som er laget
for å understreke og fokusere på temaet du har undervist i leksjonen. Velg en
eller flere oppgaver og forbered deg på forhånd, slik at du har alt du trenger
for hånden.
1. Minnevers - Johannes 1,11-12
Mens barna lærer dette verset, kan du minne om at Jesus kom til sitt eget
folk, jødene, men de fleste av dem forsto ikke at de var syndere som
behøvde en Frelser. De ville bare ha hjelp med fysiske plager og materielle
ting. Slik er menneskene i dag også.
Mange som levde på Jesu tid, som fariseerne og de skriftlærde og andre
religiøse ledere, ville drepe Jesus fordi de var sjalu på Ham. Judas var
villig til å forråde Jesus for penger. Han trodde ikke på Jesus som sin
Frelser, enda han var en av de tolv utvalgte disipler.
Men det var noen som forsto at de var hjelpeløse syndere som ikke kunne
frelse seg selv. De var glade for å ha en Frelser - Jesus Kristus. Alle som
tror på Han som sin Frelser, blir født på ny og er berget ut av Satans makt
og født inn i Guds familie.
2. Hva folket ville
Gjør klar en plakat på forhånd. Skriv teksten som vist nedenfor, men la
det være blanke felt der ordene er understreket. Skriv de ordene som er
understreket på egne papirremser.
La barna feste papirremsene på rett plass mens du underviser.
La barna lese det som står på plakaten sammen.
Slik er den ferdige teksten:
Folket ville at Jesus skulle være kongen deres, for de ville at
Han skulle fri dem fra romerne. De ville også at han skulle
helbrede deres fysiske kropper fra sykdommer og skrøpeligheter. Men Jesus kom for å være Frelser for syndere.
Noen få forsto at de største behoved de hadde var å bli
frelst fra Satan, synden og døden.
3. Minnefest for påskehøytiden
La barna lese gjennom fortellingen om den første påsken. (2 Mos 12,1-7
og 22-28). Si at denne høytiden hadde israelitten feiret år etter år siden
den kvelden i Egypt nesten 1500 år tidligere.
Diskuter:
Hva var påskelammet bilde på? (Lammet som ble ofret for syndene.
Lammet tok plassen til synderen. Det ble drept og blodet ble uttømt som
tegn på at syndens straff er døden.)
I løpet av påskemåltidet brøt Jesus brødet og sammenlignet det med hva?
(Sin egen kropp.)
10

Notater

Hva sammenlignet Han vinen med? (Sitt eget blod.)
Jesus sin kropp skulle bli brutt av onde mennesker. Blodet Hans skulle bli
uttømt for syndere. Han skulle være Påskelammet.
4. Påskelammet
Gjør klart på forhånd en stor skisse av et lam på en plakat. Klipp det ut.
Skriv disse ordene under: «Jesus skulle bli Påskelammet for syndere.»
Ta med ull (bomull). La barna lime ulldotter på «lammet».
Diskuter:
Lammet som israelittene ofret, skulle minne dem om at straffen for synd
er døden. Israelittene hadde syndet, men lammet døde i stedet for dem.
Lammet var en stedfortreder, eller et offer, for personen som hadde syndet.
På samme måte skulle Jesus bli Påskelammet for syndere. Han skulle dø
for syndere.
5. Inntoget i Jerusalem og påskemåltidet.
Del ut tegnesaker til barna. La dem lage tegninger fra denne leksjonen - Jesus
rir inn i Jerusalem og folkemengden som jublet, eller fra påskemåltidet.
Understrek hva som egentlig skjedde: De fleste jublet fordi de ville han
Jesus som konge for at Han skulle fri dem fra romerne. De tenkte ikke på at
Han skulle være deres Frelser.
Understrek det Jesus forklarte under påskemåltidet om at Han skulle dø for
syndere.
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Repetisjon 46

Navn____________________________

Det er tåpelig å stole på penger og rikdom

Bruk ord frå ordbanken og fullfør setningene nedenfor.
VÅRE, MOSES, ORD, EVIG

1. Å forstå og tro på Guds _______, er mye viktigere enn å være rik.
2. Gud gav oss _________ liv. Bare Han kan bestemme når vi skal dø.
3. Når noen dør, går han enten til Himmelen for å være sammen med
Gud, eller han går fortapt og er skilt fra Gud i all evighet. Det er
stedet for __________ straff.
4. Abraham fortalte den rike mannen at brødrene hans måtte tro
på det ___________ og profetene hadde skrevet i det Gamle
Testamentet. (Nå kan vi lese og lære fra hele Bibelen.)

Fortellingen om den rike mann og Lasarus er
SANN

OPPDIKTET

SAMTALE 46

Jesus rir inn i Jerusalem. Judas plan legger
å forråde Jesus. Jesus innstifter nattverden.

Jan: Onkel Dagfinn, det er noe jeg ikke forstår.
Onkel Dagfinn: Hva er det, Jan.
Jan: Jeg forstår ikke hvorfor de brukte lam og andre dyr til offer i Bibelen.
Det virker helt forferdelig.
Onkel Dagfinn: Jeg er glad for at du sier dette. Det er vanskelig å forstå, for
vi ofrer jo ikke dyr nå. Men det er mange ting vi trenger å bli minnet om.
Janita: Som hva da?
Onkel Dagfinn: Jo, det at de drepte lam og andre dyr, var jo først og fremst
en påminnelse om at straffen for synd er død. Husker dere hva som skjedde i
Edens hage?
Janita: Adam og Eva var ulydige imot Gud. Så gjemte de seg fordi de så at de
var nakne.
Onkel Dagfinn: Det stemmer. Og hva gjorde Gud for dem?
Terje: Han laget klær av skinn til dem.
Onkel Dagfinn: Ja. Gud drepte noen dyr og laget klær til Adam og Eva. Før
de hadde syndet, var det ikke noe død. Døden kom inn i verden på grunn av
synden. Bibelen sier at uten at blod blir uttømt kan ikke synden bli tilgitt.
Jan: Men da skulle Adam og Eva dø og ikke dyrene!
Onkel Dagfinn: Det har du helt rett i! Men fordi Gud er miskunnelig og
nådig, laget Han klær til Adam og Eva, det var et symbol på at synden ble
dekket over. Det var ingen andre enn Gud som kunne gjøre dem i stand til
å bli godtatt av Ham.
Janita: De prøvde å skjule seg selv med løv.
Onkel Dagfinn: Ja, men Gud kunne ikke godta de klærne - Han kan ikke
godta det vi prøver å gjøre selv for å bli gode nok for Gud. det er en annen
grunn til å komme med et offer. Det er på den måten GUD har gjort det
mulig for oss å komme til Ham - ved TRO.
Terje: Abel kom på Guds måte, men ikke Kain.
Janita: Abel ofret et dyr.
Onkel Dagfinn: Og han ble godtatt av Gud, for han viste at han trodde på det
Gud hadde sagt. Han var enig med Gud om at han var en synder. Husker dere
den første påsken i Egypt?
Terje: Gud sa at alle familiene av israelittene skulle slakte et feilfritt lam.
Janita: Når Gud så blodet, skulle Han gå forbi det huset!
Onkel Dagfinn: Akkurat. Lammet minner oss også om at det er brudd
mellom Gud og menneskene. På den tiden de hadde tabernaklet og tempelet,
var det bare ypperstepresten som kunne gå inn i det aller helligste. Han måtte
ta med blod av et lam og stenke det på nådestolen.
Janita: Men det tok ikke synden bort, gjorde det?
Onkel Dagfinn: Nei, Gud hadde noe bedre i tankene. I tusenvis av år hadde
folket ofret lam til Gud. Alle gjorde det fordi de trodde på det Gud hadde sagt,
og de ble inkludert i det Gud hadde planlagt å gjøre i framtiden. Gud ga et
løfte om å sende en Frelser allerede i Edens hage.
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Jan: Sende en Frelser?
Onkel Dagfinn: Ja, hør her. På Abels tid hadde Gud sagt at de skulle ofre et
lam, for hver mann sin synd. I påsken sa Gud at de skulle ofre et lam for
hver familie.
Terje: Og senere ofret ypperstepresten et lam for en hel nasjon!
Onkel Dagfinn: Og husker du hva døperen Johannes sa om Jesus Kristus?
Jan: Han kalte Ham Guds Lam som tar bort verdens synd!
Onkel Dagfinn: Jesus skulle feire påske med disiplene sine. Det skulle bli den
siste påskefeiringen i Guds øyne. Men denne gangen var det Jesus selv som
ble ofret!
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