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LEKSJON 1: DEL 1

Bibelens røde tråd

En sang og et maleri som 
beskriver noe viktig om 
bibelens røde tråd.  
youtube.com/
watch?v=4VtiHkkbq18

Bibelen består av 66 ulike bøker, er skrevet av mange ulike forfattere og i ulike 
genre. De 66 bøkene er delt inn i Gamle Testamente og Nye Testamente. Bibelen 
er oversatt til over 450 språk, mens utvalgte deler av bibelen er oversatt til ca. 2500 
språk. Bibelen sies å være den mest solgte og mest leste boken gjennom alle tider. 
For alle kristne regnes den som en hellig skrift.

Men hva er egentlig kjernen i hva bibelen handler om? Kan man si at det går en 
rød tråd gjennom hele bibelen? Ja, og det kan finnes flere måter å forklare den 
røde tråden på.

Vi skal nå se på bibelen som et kjærlighetsdrama i seks akter …
1. Skapelsen
2. Syndefallet/adskillelsen
3. Redningsplanen – del 1 – Gud utvelger et folk og forbereder for redningsmannen
4. Redningsplanen – del 2 – Jesus
5. Etter Jesus – en ny tid!
6. Ny himmel og ny jord

I dette perspektivet er bibelen fortellingen om Gud som skaper verden og som 
gjennom 66 bøker og tusenvis av år lengter etter å få leve i relasjon og felless-
kap med hvert eneste menneske han har skapt. Vi skal se nærmere på denne 
kjærlighetshistorien, og begynner med begynnelsen.

Skapelsen
Bibelens første kapitler beskriver hvordan Gud skapte solen til å lyse om dagen og 
månen til å lyse om natten, han skilte vannet på jorden fra vannet i resten av uni-
verset, han skapte hav og land, fjell og daler, alle slags vakre og fascinerende plant-
er, fisker i havet, fugler i luften og mengder av dyrearter. Gud så utover alt det han 
hadde skapt og konstaterte at det var godt! For et skaperverk! For et myldrende 
liv! For noen farger! For en skjønnhet! Men kronen på verket manglet…

Gud kunne allerede nyte av sitt skaperverk, men valgte likevel å skape noe mer, 
noen som skulle ligne på Gud selv. Han skapte mennesket «i sitt bilde». Hvorfor? 
Når han hadde skapt de to første menneskene, så står det at Gud ruslet i hagen 
når kvelden kom og søkte etter menneskene. Det kan virke som Gud fra første 
stund søkte og lengtet etter relasjon og fellesskap. Det var derfor han skapte oss!
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Fallet og adskillelsen
Kjærlighetshistorien blir til et drama når de to første menneskene velger å handle 
stikk i strid med det Gud har bedt dem om. 

Gud hadde gitt Adam og Eva hele Edens hage – bokstavelig talt gull og grønne 
skoger – men hadde bedt dem om å holde seg unna frukten på ett tre, kunnskap-
ens tre. Slangen kom og fristet Eva med frukten av nettopp dette treet. Eva, og 
deretter Adam, spiste av frukten, med den fatale konsekvensen at de måtte forlate 
hagen og dermed det fellesskapet de hadde hatt med Gud. 

Gud kunne ha drept dem på stedet for å ha gjort imot det ene budet han hadde 
gitt dem, eller han kunne gitt opp sin kjærlighet til dem for deres tillitsbrudd. I 
stedet behandler han dem omsorgsfullt og kler dem før han leder dem ut av hagen 
så de ikke skal spise av livets tre og leve evig i sin nåværende falne tilstand. 

Oppgave
Hvordan lyktes slangen å skille menneskene fra Gud? 

Hvordan fristet slangen Eva?

_______________________________________________________________

Hva sa slangen til Eva om Gud?

_______________________________________________________________

Plenumsamtale  
Er noe av samtalen mellom slangen og Eva aktuell for våre liv i dag?

Syndefallet gjorde at menneskene og Gud ble adskilt. Gud som hadde skapt men-
neskene til fellesskap med seg, måtte nå se dem forlate hagen og gå sin egen vei. 
Gud, som selv var syndfri, feilfri og hellig, kunne ikke være sammen med menne-
sker som nå hadde blitt besmittet med ondskap og ikke lenger var av samme etiske 
og åndelige kvalitet. Men allerede fra samme kapitel som syndefallet, så snakket 
Gud om en plan for hvordan han skulle redde tilbake menneskene fra slangens 
fristelse og makt (1 Mos 2,15).

Resten av gamle testamente ser vi hvordan et liv adskilt fra deres skaper og Gud, 
ofte ledet menneskene ut i egoisme, ulike vanskeligheter og ondskap. Mange forlot 
troen på Adam og Evas Gud og begynte å tro på og dyrke andre guder.

Mos 3,1–13



LEKSJON 1: BIBELENS RØDE TRÅD

9

Redningsplanen – del 1
Guds redningsplan var at han skulle sende en frelser – en redningsmann. For å 
forberede for denne redningsmannen, valgte Gud seg en mann ved navn Abraham 
som skulle bli et folk. I dette folket skulle redningsmannen fødes inn i mennesk-
eslekten.

Med sidemannen: Hva sa Gud til Abraham?
Diskuter i plenum: Hvordan kunne Abraham bli en velsignelse for alle folk?

I løpet av de tusenvis av år gamle testamente strekker seg over, leser vi også om 
hvordan Gud åpenbarte seg selv og sin vilje til enkeltpersoner - ofte individer som 
trodde på Gud og som ønsket å leve gode og gudfryktige liv.

Vi ser også i hver eneste bok i det gamle testamentet personer og hendelser som 
på ulike måter peker frem mot den redningsmannen som skulle komme. Dette 
var ulike tegn, skyggebilder og profetier (forutsigelser) for at mennesker skulle ha 
mulighet til å forstå at Jesus var den redningsmannen som Gud hadde lovt han 
skulle sende. Noen eksempler:

Profeten Jona var tre dager og tre netter i magen på en fisk, som et skyggebilde på 
at Jesus skulle være i døden tre dager og tre netter før han oppstod fra de døde. 

Josef  ble solgt av brødrene sine for 30 sølvpenger. Dette pekte frem på Jesus som 
ble forrådt av sin disippel, Judas, som fikk 30 sølvpenger for å avtale et sted hvor 
jødene kunne finne og pågripe Jesus natt til langfredag. 

Moses reddet folket ut av slaveriet i Egypt. Det pekte på den enda større frelseren 
som skulle redde mennesker ut av det slaveriet synden er.

Jesus ble kalt Guds lam av Johannes døperen. Dette pekte tilbake på det lammet 
som hvert år ble slaktet for å dekke over syndene til Israels folk på Yom Kippur 
høytiden, samt det lammets blod som beskyttet dem fra dødsengelen i Egypt.

Jesus red inn i Jerusalem på palmesøndag på en eselfole. Dette var for at en profeti 
fra profeten Sakarja i det gamle testamente skulle gå i oppfyllelse, som sa «Se din 
Konge kommer til deg, ydmykt ridende på en eselfole». 

Jesus legger ut for Emmaus-vandrerne hvordan det var forutsagt gjennom Skrif-
tene alt det som skulle skje med Messias. Det er disse skyggebildene. 

Mos 12,1–3
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Aktivitet
På forrige side, tegn en tidslinje over bibelen og frelsesplanen. Noen eksempler 
finnes på nettet. Se tidslinje.bibelen.no for et godt eksempel. Ta med de viktigste 
hendelsene/personene: Skapelsen/syndefallet, Abraham, Josef  og folket til Egypt, 
Moses, Israel, kong David, profetene, Jesu liv, menigheten (Pinsedag), kirkehisto-
rien, Jesu gjenkomst og en ny begynnelse. Lag gjerne tegninger til hendelsene.

Denne aktiviteten kan gjøres ferdig på neste samling hvis dere ikke rekker alt i dag.

Bønn
Kjære Gud.
Du er skaperen. Alt du har skapt er godt og du har en plan og en hensikt med alt 
du har skapt.
Takk at du aldri gir oss opp – selv når vi er langt borte fra deg.
Takk at gjennom Jesus, så finnes det alltid en vei tilbake til deg.
Takk at du alltid bare er en bønn unna og at du alltid tar oss imot med åpne armer!
Amen

Skyggebilder og profetier
Slå gjerne opp og sjekk at du kjenner til disse histo-
riene på forhånd. 

Tidslinjen:  
Ta med de viktigste hendelsene (tenk gjerne litt på 
dette på forhånd du slik at du kan veilede litt om 
hvilke viktige hendelser/personer som er viktig og 
ca-tid), feks:

• Skapelsen/syndefallet (? f.Kr.)
• Abraham – Isak – Jakob (ca 2000–1800 f.Kr.)
• Josef  og folket til Egypt (ca 1800)
• Moses (ca 1400)

• Israel inn i landet (1440)
• Kongene – spesielt David (1000)
• Profetene (800–0)
• Jesu liv (ca 0–33)
• Menigheten (Pinsedag år 33)
• Kirkehistorien – for eksempel Keiser Konstan-

tin og Luther? (år 33 – år 333 – år 1517 – i dag 
+ ? ubestemt tid)

• Jesu gjenkomst
• En ny begynnelse.

Tidslinjen kan man komme tilbake til under kurset 
der det er naturlig, for eksempel i kapittelet om 
menigheten. 

TIL LEDERE


	_GoBack

