Kurskveld 8: Hvorfor måtte Jesus dø?
Introduksjonsaktivitet (10 minutter)
Alternativer

Beskrivelse

Hva jeg sier

Synd og
Godhet

Finn en bunke med aviser,
som har noen eksempler på
synd og godhet i (del opp i
grupper)

Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det er lidelser i verden. Husker dere noe
av det vi sa da? (gi tid for tilbakemeldinger).
Noe av det vi så på var at det finnes en djevel. Han heter Satan og han ønsker å ødelegge vårt
forhold med Gud. Han ønsker å ødelegge alt som Gud har skapt.
Husker dere at David og Melissa fortalte om Adam og Eva? Og at de hørte på slangen og gikk i
mot det Gud hadde sagt. Plutselig ble de redde, og de gjemte seg fra Gud, de la skylden på
hverandre slik at de trengte å ta ansvar for det de hadde gjort. Bibelen kaller opprør mot Gud
og godhet, for synd. Synd ødelegger forhold, familier, vennskap, relasjoner, osv.
Her er det en bunke med aviser. Dere har 10 minutter på å finne noen eksempler på syndens
resultater i avisene. Kanskje dere også kan finne eksempler på godhet i avisene? Etter 10
minutter får dere lov til å presentere noen av eksemplene på hva synd gjør i verden og
eventuelt hvilke resultater godhet har i verden?

(20
minutter)

Definer «synd».

(Etter 10 minutter, la gruppene dele det de fant. Bruk 5 minutter på tilbakemeldinger.)
Vi ser resultater av synd overalt. Det at mennesker gjør opprør mot Gud og hans prinsipper
fører til smerte, ensomhet, ødelagte relasjoner, svekket tillitt, mistet liv, håpløshet, krig,
fattigdom og sult.
Hvordan tror dere dette påvirker menneskers forhold til Gud?
Menneskene legger ofte skylden på Gud eller, enda verre, slutter å tro på at Gud er der i det
hele tatt. Dette er tragisk fordi Gud og hans verdier og prinsipper er livets kilde.

Hva jeg
trenger
En bunke
med
aviser
Sakser

Ta Biblene deres og slå opp til Romerne 6,23
Kan noen av dere lese dette? «Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus
Jesus, vår Herre». Vi har sett noe av syndens lønn i avisene, men den ultimate lønnen eller
konsekvensen er døden, fordi vi mister kontakten med Gud.
Men på slutten av dette bibelverset så kommer løsningen, Jesus Kristus. Nå skal vi se på DVD’
en hvor David og Melissa tar opp dette spørsmålet: hvorfor måtte Jesus dø?

VIS DVD-en (26 minutter)

Gå dypere/bibelstudiet (30 minutter)
Alternativer
Hva sier
Bibelen om
frelse?
30 minutter

Beskrivelse
Bruk studie arket, «Hva sier Bibelen om frelse?»
Her skal de (i smågrupper) lese i bibelen sammen,
svare på spørsmål og lage en plakat som
oppsummerer det de lærer om frelse fra Bibelen.

Hva jeg sier
Hvorfor måtte Jesus dø? (gi tid til feedback basert på DVD’ en)
Ok. Veldig bra!
Nå skal vi gå litt dypere. Vi skal se på noen viktige vers i Bibelen
som beskriver både vårt problem – hvorfor vi trengte en redning
(husk Melissa i vannet) – og Guds løsning – hans redning for oss.
(del i grupper og del ut studie arket, plakatark og tusjene)

(La gruppene presentere sine plakater – gi ros!)

Hva jeg trenger
Studie arket,
«hva sier
Bibelen om
frelse?»
Tusjer
Plakat/ark til
hver gruppe –
minst A3
størrelse.

Stilletid
Alternativer

Beskrivelse

Hva jeg sier

Takkebønn
(10 minutter)

Skriv en bønn til Jesus

Jeg håper dere har fått en bedre forståelse i dag for det Jesus har
gjort for å redde verden, redde deg, og gi oss håp. Han elsker deg
så inderlige mye. Han lengter etter å høre fra deg.
Nå skal jeg spille et stykke musikk (amazing grace for eksempel).
Mens det skjer kan dere komme og hente et lite kort (A6 farget
kort kan kjøpes fra bokhandelen). Ta også en penn. Sitt for deg
selv og skriv en takkebønn til Jesus.

Hva jeg
trenger
A6 farget kort
Penner
Musikk og noe
å spille
musikken på.

Kanskje du trenger å innrømme at du har gjort noe galt som du
trenger tilgivelse for, be om tilgivelse. Han vil gi deg fred. Han
døde for å ta skylden til alle mennesker, men skriv en spesiell takk
for det han har gjort for deg.
Kanskje du til slutt ønsker å fortelle han at du vil være hans
disippel. Og at du ønsker et vennskap med han.
Skriv det som er i hjertet ditt. Det blir mellom deg og Gud. Det er
ingen som skal se det du har skrevet.
Greit?
Da tar vi litt tid for oss selv.
(spill musikk og be høyt til slutt)
Nattverdsmåltid Jesus har gitt oss noen symboler for å minne oss
For de som er
på hva han har gjort for vår frelse.

Stilletiden i dag blir litt spesiell. Men da må dere være fokuserte og
respektfulle. Er dere klare?

Nattverdsbrød

moden nok for
det
(10-15
minutter)

Hvis du har en gruppe som er modne nok for det,
er det en mulighet å ha en kort nattverd med
tenåringene.
Les høyt historien om Jesu død: Matteus 27,32-54
Forklar at Jesus hadde snakket med sine disipler
om det som skulle skje. Han ønsket at hans død
skulle huskes og legges vekt på i menigheten.
Led ut i nattverd og be til slutt.
(Be gjerne pastoren eller forstanderen være med
for å gjøre det formelle, men husk at dette også
skal hjelpe ungdommene til å klare å se forbi
formaliteten til betydningen av nattverden)

Her har jeg en type brød som er lagd uten gjær. Dere har kanskje
opplevd at man deler dette ut i kirken noen ganger når man har
noe som heter nattverd? (vis frem brødet og legg det på bordet).
Jeg har også med meg noe annet som man har på nattverden.
Druejuice. (sett det på bordet)
Menigheten bruker disse to elementene i nattverdgudstjenesten
for å symbolisere noe. Er det noen av dere som vet hva det
symboliserer?
Er det noen som vet hva brødet symboliserer? Hva med
druejuicen?
Natten før Jesus døde, spiste han sammen med disiplene sine.
Jesus velsignet både brødet og vinen som et symbol på hans kropp
og blod. Vi kan lese om det i Matteus 26,26-29:
«26 Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga
disiplene og sa: «Ta imot og spis! Dette er min kropp.» 27 Og han
tok et beger, takket, ga dem og sa: «Drikk alle av det! 28 For dette
er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir
tilgitt. 29 Jeg sier dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne
frukten av vintreet før den dagen jeg drikker den ny sammen med
dere i min Fars rike.»
Nå skal vi gjøre det Jesus ba sine disipler om å gjøre. Vi har brød
og druejuice her. Men dette er en betydningsfull hendelse. Så det
er viktig at vi tar dette seriøst. Jeg tror kanskje vi ber en liten bønn
om at Gud vil hjelpe oss å forstå betydningen av dette før vi gjør
det. (Be en liten bønn).
Nå skal jeg lese historien om Jesu død.
Deretter skal vi ta nattverd sammen.
Les Matteus 27,32-54

Druejuice
Kopper
Musikk og noe
å spille
musikken på.

(Bryt brødet og del det ut. Del også ut druejuicen. Be dem om å
vente med å spise og drikke det)
Da Jesus gjorde dette med disiplene ba han en velsignelse over
symbolene. Det skal vi også gjøre nå:
Kjære Jesus, Vi er lei oss for at vi har syndet. Vi har gjort feil
ovenfor deg og andre. Vi har vandret som sau uten en hyrde.
Men vi innser at vi trenger deg. Vi ønsker å kjenne deg. Vi ønsker
et vennskap med deg. Takk for at du har gjort det mulig. Takk for
at Jesus tok konsekvensene av våre synder. Takk for at Jesus har
vist oss deg. Takk for at Jesus stod opp igjen fra graven og for
løftet om at han snart vil komme igjen for å ta oss med til
himmelen. Og mens vi husker det offeret som Jesus ga oss, så
feirer vi at Jesus har reddet oss og seiret over djevelen. Vi ber,
Gud, om at du vil velsigne brødet og druejuicen vi har foran oss.
Og når vi nå skal spise og drikke av det, må vi overlate livene våre
til deg og følge deg i alt i gjør.
I Jesus navn, Amen.
Da tar vi litt brød og druejuice hver, og så leser jeg det Paulus
skrev om nattverden:
«I den natt da Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, takket,
brøt det og sa: «Dette er min kropp, som er for dere. Gjør dette til
minne om meg!» På samme måte tok han begeret etter måltidet
og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere
drikker av det, gjør det til minne om meg!» For hver gang dere
spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens
død helt til han kommer.» (1. Kor 11,23-26)
Når dere spiser og drikker dette, be en liten stille bønn for dere
selv. Be til Jesus, din frelser, om absolutt alt du måtte ønske. Han

er der for deg. Han lengter etter få å høre fra deg.
(spis og drikk. Spill eventuelt et stykke musikk, for eksempel:
Amazing Grace).
Avslutt med en bønn.

Hva sier Bibelen om frelse?
Les Jesaja 53,6
Ut i fra dette verset, hva er synd?

Hva er konsekvensen av synden? Les Romerne 6,23

Hvem er syndere? Les Romerne 3,23

Les Romerne 5,7-10
Hva gjør Gud for å redde oss fra syndenes konsekvenser?

Hvorfor gjør Gud dette?

Les Efeserne 2,1-6
Her leser vi en god oppsummering av syndens problem og Guds redning
gjennom Jesus. Hvilke 4 konsekvenser, for de som tror på Jesus, leser
vi om her?
1.
2.
3.
4.

Til slutt: Lag en plakat som oppsummerer Guds redningsplan.

