Hvorfor skulle Jesus dø?
AF JANE KNUDSEN

Vi skal snart
fejre påske,
som er
blevet fejret i
mange år.

Kender I til, at gøre noget forkert?
Det tror jeg, vi alle gør.
I Danmark har vi nogle love og
regler, som vi skal overholde. Hvis
de bliver overtrådt, kan man komme i fængsel. Det kan for eksempel
være ulovlige ting som at stjæle
eller slå ihjel. I nogle lande kan
man endda blive dømt til døden,
hvis man har gjort noget meget
forkert. Der er altså en straf, når vi
gør noget forkert.

Adam og Eva

De første mennesker, vi møder i
bibelen, er Adam og Eva. De var de
første, der gjorde noget forkert. De
første, der syndede. De blev straffet
ved at blive sendt ud af Edens have,
og det betød, at de ikke længere
kunne være sammen med Gud.
Siden dengang har alle mennesker
syndet, og derfor kan vi ikke være
sammen med Gud. Det kræver
nemlig, at vi er helt rene, altså helt
uden synd. Det kan vi mennesker
ikke klare på egen hånd. Fordi Gud
elsker os og ønsker at være sammen med os, har han gjort det sådan, at vores synd kan blive vasket
væk, og vi kan blive helt rene. Det
gjorde han ved at lade Jesus dø på
korset.

Den første påske

Vi skal snart fejre påske, som er
blevet fejret i mange år. Den første
påske fandt sted dengang israelitterne var slaver i Egypten. Gud
ønskede at befri israelitterne fra
slaveriet og sendte derfor ti plager
over Egypten. Den sidste plage, Gud
sendte, var dødsenglen, som skulle
slå alle førstefødte børn ihjel.
Gud sagde til israelitterne, at de
skulle tage et lam, slagte det og
smøre blodet på dørstolperne, så
ville dødsenglen gå forbi deres hus.
Israelitterne gjorde som Gud sagde,
og englen gik forbi.
Lammet døde altså i stedet for
familiens førstefødte og beskyttede
israelitterne. Lammet i Egypten
var det, der frelste israelitterne.
Bibelen lærer os, at Jesus er Guds
lam.
På samme måde har vi brug for en
frelser. Derfor sendte Gud sin søn.
Da Jesus døde på korset, tog han al
vores synd på sig. På den måde er
vi, i Guds øjne, blevet helt rene.

Lammets blod

Ligesom lammets blod frelste israelliterne, frelser Jesu blod os. Jesus
måtte dø, for at tage Guds vrede og
straf. Og fordi Jesus tog straffen for
os, er Gud ikke længere vred. Jesus
har gjort alt godt, så vi kan være
sammen med Gud igen!
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