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Konfirmantkatekese – Uke 14/15 2020 

Påsken og frelseshistorien 

INNLEDNING 

Påsken er den viktigste høytiden i året for en kristen. Vi minnes Jesus Kristus, Vår 

Frelser, som ofret sitt liv for vår skyld, og vi feirer at Han sto opp fra de døde til evig 

herlighet.  

Fordi synd og død kom inn i verden, og fordi vi ikke selv har makt til å overvinne disse, 

kom Gud til jorden som Menneske for å frelse verden ved å ofre seg selv for oss (se 

Joh 3,16). Han inngikk en ny pakt* med menneskene og muliggjør evig vennskap med 

Ham ved sin nåde. Vi ser i Det Gamle Testamente at Gud forbereder menneskeheten 

på denne nye pakten med gradvise steg bestående av mindre pakter. I hver stor 

hendelse ser vi hvordan Det Nye Testamente oppfyller et løfte gitt i Det Gamle. Det 

avgjørende og viktigste punktet i denne historien er Påsken.  

*pakt: et løfte Gud gir menneskene i sin godhet fulgt av en lov de må følge 

ADAM OG EVA 

Gud skaper menneskene i sitt bilde. Han velsigner dem og gir dem herredømme (makt) 

over «alt levende som rører seg på jorden.» Mennesket ligner altså på Gud, som gjør 

det til Guds fremste skapning på jorden. Mennesket var ment til å leve i vennskap med 

Gud. Etter syndefallet lover Gud at det fra Evas slekt skal komme en som knuser 

slangens (djevelens) hode. 

Fint å lese: 1 Mos 1,26-28, 1 Mos 3 (hele kapitelet) 

NOAH 

Adam og Evas etterkommere faller i stadig dypere synd og ondskap. Gud beslutter så å 

utslette alt liv på jorden, unntatt Noah og hans familie fordi Noah var rettferdig. Noah 

reddes fra syndfloden ved at Gud ber ham bygge en ark til seg, sin familie og et par av 

hvert dyreslag. Arken er et forvarsel på Kirken, en trygg farkost som inneholder Guds 

utvalgte og som verner dem fra døden. Etter syndfloden lover Gud at dette aldri skal 

finne sted igjen. Når de endelig kan gå ut er et bilde på paradiset – den nye verden full 

av godhet som erstatter den gamle og falne.  

Fint å lese: 1 Mos 8 (hele kapitelet) og 1 Mos 9,1-17 

ABRAHAM 

Noah har mange etterkommere, blant dem Abram. Abram kalles av Gud til å forlate sitt 

hjemland til et nytt land som Gud har valgt for ham (Det lovede land, et bilde på 

Himmelen). Gud lover ham velsignelse og mange etterkommere og at i ham vil Gud 

velsigne alle folkeslag. Dette går i oppfyllelse gjennom Jesus, som fødes inn i Josefs 
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(en av Abrahams etterkommeres) familie. Gud pålegger alle Abrahams etterkommere 

omskjæring til tegn på denne pakten, Den gamle pakt. Dette er et bilde på Dåpen, 

måten vi renses for synd og blir del av Den nye pakt. Abram får et nytt navn av Gud: 

Abraham, en viktig hendelse. For å sette Abraham på prøve befaler Gud Abraham at 

han skal ofre Isak sin sønn. Abraham drar av gårde med Isak, som bærer veden som 

skal brukes til offeret på skuldrene sine. Dette er et klart bilde på Jesus, et offer som 

Isak, som bærer korset på skuldrene i lydighet til sin Far. Før Abraham rekker å ofre 

sønnen sin griper Gud inn og gir ham et lam som kan ofres istedenfor Isak. Dette 

lammet er et varsel om at Jesus, Guds lam, skal ofres istedenfor menneskene for å 

frelse dem.  

Fint å lese: 1 Mos 12, 1 Mos 15, 1 Mos 17, 1 Mos 22 

MOSES 

Isaks sønn Jakob blir opphavet til 

Israelsfolket. De vokser seg sterke men blir 

så gjort til slaver i Egypt. Gud velger Moses 

til sin talsmann som skal lede folket ut av 

Egypt. Gud advarer farao at om han ikke lar 

Israel gå skal hver førstefødt gutt i Egypt dø. 

For å verne Israel fra denne skjebnen skal de 

slakte et lam og smøre blodet på 

dørkarmene sine, slik at Dødsengelen skulle 

gå forbi (ordet påske betyr ‘gå forbi’, og dette 

er den første påskefeiringen). Etter denne 

straffen lot farao Israel slippe fri og de flyktet 

ut i ødemarken. Hele veien passer Gud på 

dem og mater dem med mana, brød fra 

himmelen. Denne fortellingen sier oss mye 

om oss som kristne i dag: påskelammet 

(Jesus) ofres for oss så vi kan flykte fra 

Egypt (syndens slaveri) ut i ørkenen (livet på 

jorden) der vi mettes av Himmelsk brød 

(Eukaristien) før vi til slutt føres inn i det 

lovede land (Himmelen).  

Fint å lese: 2 Mos 12, 5 Mos 34,9-11 

DAVID 

Israelsfolket tar bolig i Det lovede land, men de ønsker seg en konge istedenfor det 

styret Gud har satt på plass. Gud advarer dem mot det, men lar dem få en konge, Saul. 

Saul erstattes av David, som Gud lar bli en mektig konge. Gud lover Ham at fra Davids 

etterkommere skal det komme en evig konge og et evig kongedømme. Denne Evige 

Kongen er Jesus, og Kirken er Hans Kongedømme. Han sier om Davids sønn: «Jeg 
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skal være hans far og han skal være min sønn» (2 Sam 7,14).  Dette varsler om Jesus, 

som er Guds Sønn.  

Fint å lese: 2 Sam 7,1-17 

PROFETEN JESAJA 

Davids etterfølgere stolte ikke på Gud og gjorde mye ondt. Gud utviste Israelsfolket til 

Babylon for deres synd. På denne tiden sto det frem mange profeter, blant dem Jesaja. 

Han forutser en stor frelser, Messias*, som endelig skal befri hele verden fra ondskap. 

Han sier «Se jomfruen skal bli med barn og føde en sønn og gi ham navnet Immanuel» 

(Jes 7,14). Jomfruen er Maria. Immanuel betyr «Gud med oss» og Jesus betyr «Gud 

frelser». Jesaja snakker om et lys som kommer i mørket og at folkene skal glede seg; 

«for et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og han 

skal få navnet Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste» (Jes 9,6) som skal 

bringe fred. 

Fint å lese: Jes 9, Joh 1 

*Messias på gresk blir Christos (eller Kristus)  

JESUS KRISTUS 

Jesus Kristus er svaret og oppfyllelsen av alle profetiene, løftene og paktene i Det 

Gamle Testamente: 

- Han er i slekt med Adam, Noah, Abraham og David 

- Han blir født av en jomfru 
- Han kaller seg selv Verdens Lys 

- Han gjør mirakler, helbreder de syke og lærer folket om Guds rike 
- Han knuser slangens (djevelens) hode, og Han dør (men gjenoppstår), slik som 

Adam ble lovt 

- Han ofres for verdens synd i syndernes sted, som Gud sa til Noah 

- Han ofres istedenfor mennesker og er som et uskyldig lam, som Abraham 

forutså 

- Hans blod frelser oss fra døden, som påskelammet gjorde for Moses, og ved 

Eukaristien metter Han oss med Himmelsk brød  

- Han er en evig konge av Davids hus som har et evig kongerike, som Gud lovte 

David 

DEN NYE PAKT 

Jesus innstifter Den nye pakt ved påskemåltidet kvelden før Han blir korsfestet. Han har 

allerede forutsagt sin egen lidelse, død og oppstandelse, og Han har forkynt 

nødvendigheten av å motta Hans Legeme og Blod (Joh 6,53). På denne måten har Han 

lagt grunnlaget for sitt siste påskemåltid, der Han feirer Kirkens første messe og 

innstifter Eukaristien: 
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I den natt Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, 24 takket, brøt det og sa: 

«Dette er mitt legeme, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!» 25 Likeså 

tok han kalken etter måltidet og sa: «Denne kalk er den nye pakt i mitt blod. Gjør 

dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg!» (1 Kor 11,23-25) 

Den nye pakt har Kristi Legeme 

og Blod som tegn. Guds folk 

består ikke lenger av de som er 

omskårne, men de som er døpt 

og som tror på Kristus og Hans 

Kirke. Dette påskemåltidet på  

 

Skjærtorsdag får ikke sin fulle betydning før 

Langfredag der Jesus gir sitt eget liv, sitt Legeme og 

Blod, i et perfekt og evig offer til Gud Faderen. Han 

gjør dette av sin fullkomne kjærlighet til menneskene 

Han har skapt og i lydighet til Gud Faderen.  

I Den gamle pakt ble husdyr og fugler ofret som bot 

for synd slik at presten (den som ofrer) og 

offerlammet (det som blir ofret) er forskjellige, men i 

Den nye pakt er presten og offerlammet en og den 

samme: Jesus. Han 

korsfestes og dør, og 

sjelen forlater kroppen. I Trosbekjennelsen står det at før 

Oppstandelsen dro Han ned til dødsriket. Dette må ikke 

forvirres med Helvetet, men heller stedet der de rettferdige 

og gode menneskene var før himmelen ble åpnet for dem.  

SEIER OVER DØDEN 

Påsken hadde vært en blodig tragedie om ikke for det som 

hendte etterpå. Tre dager etter sin død på korset sto Jesus 

Kristus opp fra de døde. Det er en historisk sannhet som 

kan bevises med stor sikkerhet og det er en av de viktigste 

trossannhetene Kirken har voktet: for to tusen år siden 

sto mannen Jesus Kristus fysisk opp fra de døde. 

Denne hendelsen bekrefter at alt Jesus Kristus sa og lærte 
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om hvem han var er sant – mirakelet bekrefter at Han er Gud. Ved at Han vendte 

tilbake fra de døde etter sitt offer muliggjør frelse for oss. Siden frelsen består i evig liv 

med Gud er Påsken Jesu Kristi seier over døden. Vi jubler og roper av glede over 

denne godheten Han har vist oss fordi det er årsaken til vår lykke. Det gir oss fred og 

håp på at vi går vår Far i møte etter at dette livet er over. 

GLED DERE OG HA EN GOD PÅSKE, FOR HERREN ER OPPSTANDEN! 

 

Åndelig Kommunion 

Vi har ikke alltid mulighet til å feire messe og til å motta Kommunion. Derfor er det mane 

helgener som foreslår Åndelig Kommunion, der vi lengter etter å motta Jesus i Alterets 

Sakrament, i brødets og vinens skikkelse, ved å tilbe og forene oss med Ham. Vi ber 

den følgende bønnen for å uttrykke denne troen på og kjærligheten til Jesus: 

I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen. 

Min Jesus, jeg tror fullt og fast at du er tilstede i Det aller helligste sakrament. Jeg elsker 

deg over alt og min sjel lengter etter deg. Siden jeg nå ikke kan motta deg i 

sakramentet, kom åndelig til mitt hjerte. Jeg forener meg helt med deg, tillat meg aldri at 

jeg skilles fra deg. Amen. 
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