
LEKSJON 30

- Gud forbereder Johannes
og Jesu fødsel -
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DETTE ER FOR LÆREREN

Les først bibelhenvisningene. Der vil du fi nne 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 forteller om at Johannes og Jesus blir født. Guds 
trofasthet og uforanderlighet blir vist ved at Han oppfyller sine profetier. 
Hans suverenitet, hellighet og allmakt blir vist ved at Han gir Johannes og 
deretter sin Sønn, Jesus Kristus, Frelseren, som Han hadde lovt.
Jesus Kristus blir presentert som Guds Sønn og Gud Sønnen. Han blir 
framstilt som den syndfrie Sønn av den hellige Gud, født uten å ha en 
jordisk far. Han er kongen etter Davids slektslinje.
Maria blir presentert som en vanlig ung kvinne - en synder som trenger en 
Frelser. Hun var utvalgt av Gud til å være mor til Jesus.

Lukas 1,5-17 og 24-38.

MINNEVERS: Lukas 1, 37

MÅL:
• Å vise at Jesus er Gud Sønnen.
• Å vise at Jesus er Guds Sønn.
• Å vise at Jesus er den Frelseren som var lovt.

DENNE LEKSJONEN SKULLE HJELPE BARNA TIL
• Å se at Gud oppfyller løftene Han hadde gitt om Frelseren.
• Å se at Herren selv var denne Frelseren.
• Å se at ingenting er for vanskelig for Gud.

PERSPEKTIV FOR LÆREREN
Mange lærde har benektet at Jesus ble født av en jomfru. Det er ikke så rart, 
for dersom en godtar dette, er det det samme som at en tror at Gud er hellig og 
allmektig.
Vi lever i en verden som setter mennesket øverst - og også menneskets dårlige 
lyster. De fl este liker ikke å høre om hellighet, fordi det fordømmer dem. 
Når menneskene ønsker å opphøye seg selv, må de nekte for at det fi nnes en 
Skaper, den allmektige Gud.
Men vi har det privilegiet at vi får undervise Guds Sannhet. Jesu jomfrufødsel 
er en sentral sannhet for vår tro. Gud viser sin hellighet gjennom hele Bibelen. 
Ingen av Adams falne etterkommere kunne bli vår Frelser. Bare Guds hellige 
Sønn kunne være det lyteløse lammet som døde i vårt sted.
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Vi har hatt privilegiet at vi hat fått være med å legge en grunnvoll for troen 
gjennom det Gamle Testamentet. For et privilegium det er å få presentere 
denne Frelseren, Jesus Kristus, Guds Sønn - Gud Sønnen!

BILDER
• Kronologisk bilde nr. 50, ”Sakarias i Tempelet”
• Kronologisk bilde nr. 51, ”Engelen Gabriel kommer til  Maria”
• Plakat 1, “Vi lærer om Gud”
• Plakat 13, ”GUD - Hellig”
• Plakat 14, ”Jesus Kristus er Gud”
• Plakat 12, ”Profetene” (Leksjon 29)
• Kronologiks oversiktskart

SPESIELLE FORBEDREDELSER
• Kopier Repetisjon - 30 og Samtale - 30 (bakerst i denne leksjonen). Ta med 

blyanter til barna.
• Forbered oppgavene du velger fra Forslag til oppgaver (bakerst i denne Forslag til oppgaver (bakerst i denne Forslag til oppgaver

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.



Notater

4

SKAL UNDERVISES TIL BARNA

REPETER Leksjon 29 ved å gjennomgå “Repetisjon - 30”
Les Samtale - 30. NB: ”Onkel Dagfi nn” bør bli lest av en voksen.

A. Introduksjon

Den siste profeten Gud talte gjennom var en mann som hette Malaki.

PEK PÅ MALAKI PÅ DET KRONOLOGISKE OVERSIKTSKARTET.

La oss slå opp i Malaki i Bibelen. Det er den siste boken i GT. Legg inn et 
bokmerke der, for vi kommer til å lese fra denne boken senere.
- Malaki minner jødene på at Gud lovte å sende en Frelser.
- Han fortalte også at før Frelseren kom, skulle Han sende en annen profet.

VIS PLAKAT 12, ”PROFETENE”

- Denne profeten skulle rydde veien for Frelseren
(Malaki 3,1; 4,5-6.)
Etter Malaki gikk det fi re hundre år uten at Gud talte gjennom noen profet.
Men som vi så i den forrige leksjonen, arbeidet Gud også gjennom denne 
perioden som vi kaller ”de stille år.”

PEK PÅ ”DE STILLE ÅR” PÅ DET KRONOLOGISKE 
OVERSIKTSKARTET.

Uten at de fl este mennesker la merke til det, la Gud til rette for å oppfylle sine 
løfter om å sende en Frelser for hele verden.1

Nå var tiden kommet!
Gud var klar til å gjøre det Han hadde lovt i Edens hage.
(1Mos 3,15.)

Nå skal vi begynne å studere det Nye Testamentet med fortellingen om et 
eldre jødisk ektepar som trodde på Gud og ventet på at Han skulle oppfylle 
løftene sine.

A. Gud lovte Sakarias og Elisabet at de skulle få en sønn

Tema: Mennesket må ha tro for å komme til Gud og bli frelst.
Tema: Menneskene kan komme til Gud bare etter Guds vilje og plan.

LES Lukas 1,5-6.

1 Han gjorde det greske språket til verdensspråk.
Han knyttet de romerske byene sammen med veier.
Han spredte sitt folk utover i mange forskjellige land hvor de bygde synagoger og underviste 
fra Hans Ord.
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Sakarias og kona hans, Elisabet, var jøder som trodde på Gud og Hans Ord.
- De ofret i tempelet slik Gud hadde sagt ved Moses.
- Fordi de trodde på Gud og kom til Ham på den måten Gud hadde sagt, 

tok Gud imot dem, slik Han gjorde med Abel og alle de andre som trodde 
på Ham fra begynnelsen.

LES Lukas 1,7.

Både Sakarias og Elisabet var nå gamle, men de hadde ingen barn.

LES Lukas 1,8-10.

Sakarias var en av prestene i tempelet i Jerusalem.

Tema: Gud kommuniserer med menneskene.

Hør hva som skjedde med Sakarias da han var i tempelet og gjorde sin 
tjeneste.

LES Lukas 1,11-14.

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 50,
”SAKARIAS I TEMPELET”

Guds engel lovte Sakarias at han skulle få en sønn, og at han måtte gi ham 
navnet Johannes.

PEK PÅ JOHANNES PÅ DET KRONOLOGISKE OVERSIKTSKARTET.

A. Johannes ble gitt for å rydde veien for Frelseren.

Tema: Gud er alle steder alltid.
Tema: Gud er trofast; Han gjør alltid det Han sier; Han forandrer seg 

ßaldri.

LES Lukas 1,15-17.

Herren visste alt om sønnen til Sakarias før Elisabeth ble gravid.
- Gud vet alt før det skjer.
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- Gud vet alt om oss også, før foreldrene våre visste om at vi skulle bli 
født.
Gud hadde forutsagt  gjennom Malakia at Johannes skulle bli født.
Og det var ikke bare noe Gud hadde sagt, men Han oppfylte alt Han 
hadde sagt.

LES Malakia 3,1.

Fire hundre år før Johannes ble født, hadde Gud fortalt Malakia at han skulle 
skrive om Guds sendebud, Johannes!

Tema: Jesus Kristus er Gud.

Sønnen til Sakarias skulle være den profeten som skulle komme før 
Frelseren og rydde veien for Ham.
Engelen sa at sønnen til Sakarias, Johannes, skulle komme før Frelseren for å 
rydde veien for Ham.
Engelen kalte Frelseren som skulle komme for ”Herren.”
Frelseren skulle være Gud selv!

LES Lukas 1,24-25.

Elisabet visste at det var Gud som hadde gjort det mulig for henne å få en 
baby.
- Hun var glad og takknemlig.
- På den tiden så jødene ned på folk som ikke kunne få barn.
- Nå skulle Sakarias og Elisabet få en sønn i sin alderdom.

A. Gud lovte Maria en sønn.

Tema: Gud er trofast; Han gjør alltid det Han sier; Han forandrer seg 
aldri.

Nå var tiden inne for at Gud skulle oppfylle sine løfter om Frelseren.
Hør hva Gud sier.

Tema: Gud kommuniserer med menneskene.

LES Lukas 1,26-31.

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 51,
”ENGELEN GABRIEL KOMMER TIL 
MARIA”
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Gud sendte en engel til å fortelle en jomfru som hette Maria, at Gud hadde 
utvalgt henne til å bli mor til Frelseren.
Maria var en alminnelig ung kvinne som også var en synder som andre 
mennesker. Hun trodde på Gud og Hans løfte om at Han ville sende en 
Frelser.1

Tema: Gud er større enn alle og mektigere enn alle; Han er den høyeste 
autoritet.

Gud valgte Maria til å bli mor til Frelseren fordi Gud gjør hva Han vil.
Gud er suveren - Han er den høyeste autoritet.
(Salme 115, 3; 135, 5-6; Jes 45,21-22.)

Tema: Gud er trofast; Han gjør alltid det Han sier; Han forandrer seg 
aldri.

Tema: Gud er kjærlighet. Han er miskunnelig og nådig.

Marias sønn var Frelseren som var lovt.

VIS PLAKATEN ”FRELSEREN”

PEK PÅ NAVNET ”JESUS” PÅ DET KRONOLOGISKE 
OVERSIKTSKARTET.

Hans navn skulle være Jesus, som betyr Frelser eller Forløser.
Gud hadde aldri glemt løftet om å sende Frelseren.
Gud elsket hele verden, og ønsket at alle syndere skulle bli frelst fra straffen 
de fortjente.
(Joh 3,16.)

A. Marias sønn var både menneske og Gud.

Tema: Jesus Kristus er Gud.
Tema: Jesus Kristus er menneske.

Engelen Gabriel fortalte Maria utrolige ting om sønnen hun skulle få.

LES Lukas 1,32.

Marias sønn skulle ikke bare være hennes sønn, Han skulle også være sønn 
av den Høyeste, dvs. Guds Sønn.
Seks hundre år tidligere hadde Gud forutsagt dette gjennom sin profet Jesaia.

LES Jesaia 9,6-7.

Jesus, Guds Sønn hadde mange navn.
Jesus var navnet Han hadde som menneske.
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Forklar:
Da vi begynte å studere Bibelen sammen, lærte vi om Treenigheten.1 Vi 
lærte at selv om det er bare én Gud, er Gud tre personer som er like, Gud 
Fader, Gud Sønn og Gud Den Hellige Ånd.

KRONOLOGISK OVERSIKTSKART: PEK PÅ ORDENE, ”GUD, FADER, 
SØNN, HELLIG ÅND.”

Gud Fader, Gud Sønn, Gud Den Hellige Ånd hadde aldri noen kropp slik 
vi mennesker har. Gud er ånd og har ikke noen kropp. Men Frelseren 
måtte bli menneske akkurat som oss - bare at Han måtte være syndfri.
For at Guds plan om Frelseren skulle bli oppfylt, måtte Guds Sønn bli 
født som et menneske.
Gud valgte Maria til å være mor til Frelseren. Frelseren, som var Guds 
Sønn, måtte komme ned fra Himmelen og bli født på jorden som Marias 
barn. Marias sønn skulle være både Gud og menneske i en kropp.

Denne sønnen, Jesus, skulle være sann Gud og sant menneske!

Tema: Gud er trofast; Han gjør alltid det Han sier; Han forandrer seg 
aldri.

Engelen sa til Maria at fordi Frelseren også skulle være direkte etterkommer 
av kong David, ville Han bli konge over Israel.
- Han skulle være konge til evig tid.

LES Lukas 1,32b-33.

- Gud skulle nå oppfylle det Han hadde lovt kong David.

Gud holder sine løfter.

F. Jesus, Frelseren, skulle ikke ha noen jordisk far.

LES Lukas 1,34.

Maria kunne ikke forstå at hun skulle få et barn som ikke skulle ha en jordisk 
far.

LES Lukas 1,35.

Engelen sa at Gud Den Hellige Ånd skulle gjøre dette underet.

Tema: Jesus Kristus er hellig og rettferdig.
Tema: Jesus Kristus er Gud.

1 Vi har tidligere nevnt at det kan være noen av barna som ikke tror på Treenigheten. Ikke 
diskuter dette. Prøv ikke å forklare Treenigheten. Si ganske enkelt av vi forkynner det 
Bibelen sier, og at sannheten om Treenigheten går gjennom hele Bibelen.
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Fordi Jesus skulle bli født uten en jordisk far, ville Han bli født syndfri.
Ingen av Adams etterkommere er hellige og rettferdige.
- Alle mennesker i verden har arvet Adams synd.
- Vi er alle syndere fordi Adams syndige natur ble overført gjennom alle 

generasjoner.

VIS PLAKATEN, ”ADAM, SYNDER.”

Men Jesus hadde Gud til Far.
- Gud er fullkommen og hellig, uten synd.
- Jesus arvet ikke Adams syndige natur!
- Jesus var den fullkomne Guds Sønn, hellig og syndfri!

VIS PLAKATEN, ”GUD - HELLIG,” OG ”JESUS KRISTUS ER GUD.”

Tema: Gud er allmektig.

LES Lukas 1,36-37.

Tenk over:
Det var umulig at en jomfru kunne få barn. Like umulig som det var for 
Elisabet, mor til Johannes, å få barn i sin alderdom. Men for Gud er alt 
mulig. Gud kan gjøre alt det Han vil!
Gud skapte det første mennesket, Adam, av støv fra marken. Gud gir liv 
til alle mennesker. Det var ikke vanskelig for Gud å gi Maria et barn som 
ikke hadde noen jordisk far. Det var heller ikke vanskelig for Gud å gi 
Elisabet et barn i hennes alderdom. Gud kan gjøre alt det Han vil!

Tema: Mennesket må ha tro for å komme til Gud og bli frelst.

LES Lukas 1,38.

Maria trodde på Gud og stolte på at det var Guds vilje for henne at hun 
skulle bli mor til Frelseren.

F. Konklusjon.

Hvem skulle denne Frelseren være?
Jesus
- Frelseren som ble lovt i Edens hage
- Etterkommer av kong David og konge til evig tid
- Forløseren
- Den hellige Guds Sønn
- Gud Sønnen
- Gud i menneskekropp - den hellige, syndefrie Sønnen av den hellige 

syndefrie Gud.

I den neste leksjon vil vi se at Gud fortsetter med å oppfylle det Han hadde 
forutsagt.
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SPØRSMÅL

1. Hvilket navn var det Sakarias skulle gi sønnen sin? Johannes.

2. Hva skulle Johannes gjøre? Johannes skulle forberede jødene 

på å ta imot og tro på Frelseren.

3. Hvilken stor konge skulle Frelseren være etterkommer av?

David.

4. Hvorfor måtte Frelseren bli født i Davids slektslinje? Fordi 

Gud hadde lovt David at Frelseren skulle være en av hans 

etterkommere.

5. Hvorfor måtte Frelseren bli født av en jomfru? For at Han ikke 

skulle arve Adams syndige natur.

6. Hva skulle Marias barn hete? Jesus.

7. Hva betyr navnet Jesus? Jesus betyr Frelser.

8. Var Jesus mer enn bare et menneske? Ja, Jesus var Gud 

Sønnen som Gud hadde planlagt skulle komme ned fra Himmelen 

for å bli født som et menneske.

9. Hvordan kunne Jesus bli født uten en jordisk far? Gud er 

allmektig. Han kan gjøre alt det Han vil gjøre.

10.Var Jesus Frelseren som var lovt? Ja, Jesus var Frelseren som 

Gud lovte å sende allerede i Edens hage.

11. Hvem er forfatteren av det Nye Testamentet? Gud.
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FORSLAG TIL OPPGAVER    FORSLAG TIL OPPGAVER    FORSLAG TIL OPPGAVER LEKSJON 30

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 fi nner du oppgaver som er laget for 
å understreke og fokusere på temaet du har undervist i leksjonen. Velg en eller 
fl ere oppgaver og forbered deg på forhånd, slik at du har alt du trenger for 
hånden. 

1. Minnevers - Lukas 1,37
Dette korte, men kraftfulle verset skulle være enkelt for barna å lære 
utenat. La barna skrive det, og del ut tegnesaker til dem som vil dekorere 
rundt minneverset.

2. Bøker i bibelen
Før dere begynner å lære navnene på bøkene i NT, kan dere repetere 
bøkene i GT. Dersom noen skulle ha problemer med å lære alle bøkene, 
kan dere bruke metoden fra listen i leksjon 24. Noen barn lærer lettere ved 
å høre enn ved å lese. Bruk den måten som virker best.

3. Hva Sakarias opplevde.
Denne oppgaven skal hjelpe barna til å legge merke til detaljer i 
fortellingen om Sakarias i tempelet.
Slå opp Lukas 1,5.
”Vi skal lage en rapport om Sakarias og det merkelige han opplevde. Jeg 
trenger noen til å hjelpe meg å lage denne rapporten! Kan dere fi nne et 
eller fl ere vers som gir svar på spørsmålene jeg skal stille. Hold en fi nger 
på verset der svaret står. Etterpå skal dere få fortelle meg hvor dere fant 
det.”
Hvem vil fi nne avsnittet som forteller hvilken jobb Gud hadde gitt 
Sakarias? (1,5)
Hva hette Sakarias kone? (1,5)
Hva sa Gud om Sakarias og Elisabet - hva slags folk var de? (1,6)
Hva var problemet de hadde? (1,7)
Hva gjorde Sakarias i Tempelet? (1,9)
Hvem viste seg for ham? (1,11)
Etter at barna har funnet svarene, kan du spørre dem om å lese hva engelen 
sa til Sakarias. (Lukas 1,13-17)
I vers 17 sa engelen at gutten som skulle bli født, Johannes, skulle rydde 
vei for noen. Hvem var det Johannes skulle rydde vei for? For Herren! 
Johannes skulle rydde veien for Frelseren!
Understrek at Gud kommuniserer med menneskene. Han vet alt. Han er 
trofast. Han holder alltid sine løfter.
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4. Jesus, Frelseren!
Ta fram tegnesaker til en stor plakat.
Si til barna:
Vi skal lage en plakat som viser noen av navnene Gud gav sin Sønn.
La oss se i Biblene våre og prøv om vi kan fi nne navn på Jesus i disse 
versene:
Lukas 1,17 (Herren)
Lukas 1,31 (Jesus)
Lukas 1,32 (den høyestes Sønn)
Lukas 1,35 (Guds Sønn)
Understrek at Gud er god.

5. Et fullkomment menneske
Bruk plakaten, ”Adam - Synder,” og ”Gud - Hellig.” Samtal med barna 
om de tror at det var mulig at et fullkomment menneske kunne bli født i 
Adams ætt. (Nei).
Kunne Gud Faderen ha en fullkommen Sønn? (Ja).
Det var derfor Gud sendte Jesus Kristus. Han var Guds Sønn, absolutt 
fullkommen og uten synd. Han var ikke i slekt med Adam.
Gud Faderen sendte Gud Sønnen til å bli det fullkomne menneske, født 
uten Adams synd.
Barna kan tegne kopier av Illustrasjonene.



Navn____________________________

GUD sender profeter
men Israel nekter å høre

1. Gud sendte spesielle budbærere som kalles ______________, som advare 

Israel og ba dem omvende seg fra syndene sine, ødelegge avgudene og tro 

på Ham alene.

2. Guds profeter sa til folket at Gud skulle sende en _____________ som skulle 

frelse dem fra synden, Satan og døden.

3. De fl este av israelittene _______ ________ tro på Gud. De forfulgte og drepte 

Guds profeter, dyrket avguder og fulgte de onde skikkene til nabofolkene.

4. De fortsatte med å ofre til Gud i Tempelet, men deres _____________ var 

langt borte fra Gud. Gud var (sett ring rundt riktig ord)

TILFREDS IKKE TILFREDS med deres offer og tilbedelse.

5. Gud tok imot alle dem som var enig med Ham i at de var ___________ og 

kom til Ham for å fi nne miskunn og få tilgivelse.

6. Gud gjorde akkurat det han hadde _________ . Men israelittene nektet å tro 

budskapet Gud gav dem gjennom profetene, derfor lot Gud assyrerne ta Israel 

til fange, og babylonerne ta Juda til fange og ødelegge Jerusalem.

7. Etter mange år førte Gud noen av israelittene tilbake til landet sitt. De bygde 

opp igjen ___________ i Jerusalem. Folket ble nå kalt ___________.

Bruk ord fra ordbanken og fyll ut det som mangler i setningene nedenfor.

LOVET, VILLE IKKE, PROFETER, JØDER, FRELSER, 
SYNDERE, TEMPELET, HJERTENE

Repetisjon 30
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SAMTALE 30  Gud forutsa at Johannes og 
     Jesus skulle bli født
Onkel Dagfi nn: Vet dere, barn, nå er vi kommet til en spennende tidsepoke i 
vårt bibelstudie.
Terje: Ville israelittene høre på Gud til slutt?
Onkel Dagfi nn: Nei, ikke mange, men det var alltid noen som trodde på Gud. 
Fiendene til Israel tok dem til fange, men etter mange år, lot Gud dem komme 
tilbake til landet sitt.
Janita: Kom de tilbake til Jerusalem?
Onkel Dagfi nn: Ja, de måtte bygge opp både bymuren og Tempelet på nytt.
Terje: Hadde de sin egen konge?
Onkel Dagfi nn: Nei, de var under fremmede herskere - først perserne, så 
grekerne og så romerne.
Janita: Når skjedde alt dette?
Onkel Dagfi nn: Israelittene begynte å komme tilbake til landet sitt omkring år 
500 f. Kr.
Terje: Sendte Gud fl ere profeter til dem?
Onkel Dagfi nn: Den siste profeten denne perioden var Malakia. Etter ham 
sendte ikke Gud noe budskap på 400 år.
Terje: Var det noen som fortsatte å tro på Gud?
Onkel Dagfi nn: Bare noen få. De visste at Gud ville gjøre det Han hadde sagt, 
og de ventet virkelig på Frelseren Gud hadde lovt å sende. De trodde egentlig at 
Gud ville sende dem en konge som skulle frelse dem fra romerne.
Janita: Sendte Gud en konge, da?
Onkel Dagfi nn: Ikke en slik konge de hadde ventet. Ikke noe menneske var 
i stand til å hjelpe dem. Gud hadde lovt en Frelser som skulle frelse folket fra 
syndene deres, og fra Satan og døden. Alle mennesker har syndet, og Gud kan 
ikke ta imot noe fra et syndig menneske.
Terje: Hva gjorde Gud med det?
Onkel Dagfi nn: Gud gjorde noe merkelig. Han ble selv denne Frelseren!
Janita: Gud kom? Jeg trodde vi ikke kunne se Gud!
Onkel Dagfi nn: Det stemmer det, Janita. Men husk, Gud er en Treenighet - Gud 
Fader, Gud Sønn og Gud Den Hellige Ånd. Gud ville sende sin egen Sønn som Frelser.
Terje: Dette forstår jeg ikke.
Onkel Dagfi nn: Hva er det du ikke forstår, Terje?
Terje: Det virker som det eneste folk drev på med var å synde. De var ulydige 
imot Gud om og om igjen. Hvorfor tok ikke Gud bare og utryddet dem?
Onkel Dagfi nn: Det kunne Han nok ha gjort, Terje. Men Han hadde lovt å 
sende en Frelser, og det var alltid noen som trodde på Gud. Gud er nådig og tar 
imot dem som kommer til Ham og tror at Han kan frelse dem.
Janita: Gud er virkelig tålmodig, ikke sant!
Onkel Dagfi nn: Ja, det er sikkert, Janita. Han visste nøyaktig hva som måtte 
til for å frelse menneskene fra deres synder. Han visste at ingen andre enn Han 
selv kunne gjøre det. Det var umulig for menneskene å frelse seg selv, men 
ingenting er umulig for Gud.
Terje: Men hvordan kunne Gud komme hit som et menneske hvis Han er Gud?
Onkel Dagfi nn: Gud gjorde et mirakel. Han gjorde slik at Hans Sønn ble født 
av en vanlig kvinne. Gud Sønnen hadde ikke noen jordisk far. Gud var Hans 
Far. Frelseren måtte være uten synd - Han kunne ikke være i slekt med Adam.
Terje: Var det vanskelig for Gud å komme til verden?
Onkel Dagfi nn: Gud har all makt - ingenting er umulig for Ham. Men det 
må ha vært forferdelig vanskelig å forlate Himmelen og komme ned til denne 
syndefulle verden. Han gjorde det fordi Han elsker oss.


