
LEKSJON 31

- Gud begynner å oppfylle sine 
løfter om Johannes og Jesus -
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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 viser at Gud oppfylte sitt løfte ved at Johannes blir født. 
Sakarias profeterer og sier at hans sønn skal berede veien for Frelseren. 
Han sier også mange ting om hvordan Frelseren skal være:

- Han skulle bli den som Gud ville oppfylle sine løfter til Abraham 
gjennom.

- Han skulle være Gud.
- Han skulle fortelle hvordan menneskene kunne bli frelst.
- Han alene skulle være Frelser for hele verden.

Vi vil bruke Plakat 15, Oversiktskart over profetiene i denne leksjonen.
Jesus blir presentert som Guds salvede - Profet, Prest og Konge.

Matteus 1,1-2; Lukas 1,57 og 67-80.

MINNEVERS: Lukas 1, 37

MÅL:
• Å vise at Gud holder sine løfter.
• Å vise at Jesus Kristus er den eneste Frelseren.

DENNE LEKSJONEN SKULLE HJELPE BARNA TIL
• Å se at det er bare en Frelser for hele verden.

PERSPEKTIV FOR LÆREREN
I vår tid er det mange falske profeter som står fram og har fått stor plass i 
media. Folk liker å snakke om profetier som disse kommer med, og spekulerer 
på om de virkelig vil gå i oppfyllelse. De samme menneskene vil le når det 
ikke skjer.
Det er naturlig at folk vil gjøre seg opp meninger utfra det de ser hos enkelte 
mennesker, og overføre det på Gud og Hans Ord. Selv om de hører Guds Ord 
forkynt, er det ikke sikkert at de tror på det i sine hjerter. Når vi underviser, 
må vi legge vekt på at Guds løfter alltid går i oppfyllelse. Vi må også legge 
vekt på at alt i Guds Ord er sant.
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BILDER
• Plakat 15, Oversiktskart over profetiene - anbefales til bruk på overhead-

prosjektør eller videokanon. Du kommer til å bruke dette i fl ere leksjoner 
framover. En effektiv måte å gjøre det på er å skjule profetiene til de 
blir omtalt i leksjonene. Du kan vise profetien når dere skal snakke om 
oppfyllelsen av den, og skriv inn bibelhenvisningen til oppfyllelsen. Barna 
vil se hvordan Gud gradvis oppfylte disse gammeltestamentlige profetiene i 
livet til Jesus Kristus. Du kan godt henge dette oversiktskartet opp på veggen 
slik at det kan minne barna om Guds trofasthet.

• Illustrasjon, ”Jesus - Profet, Prest, Konge”
• Plakat 1, «Vi lærer om Gud»
• Plakat 10, Noen av Guds løfter til Abraham”
• Plakat 12, ”Profetene” (Leksjon 29)

SPESIELLE FORBEDREDELSER
• Kopier Repetisjon - 31 og Samtale - 31 (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.
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SKAL UNDERVISES TIL BARNA

REPETER Leksjon 30 ved å gjennomgå “Repetisjon - 31”
Les Samtale - 31. NB: ”Onkel Dagfi nn” bør bli lest av en voksen.

A. Introduksjon

Når Gud gir et løfte, vil Han oppfylle det.
- Samme hvor vanskelig det må være, og samme hvor umulig det virker.
- Samme om det tar fl ere tusen år før det er oppfylt.
- Gud vil oppfylle alle løfter i minste detalj.

B. Johannes ble født.

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

LES Lukas 1,57.

Gud gjorde det Han hadde lovt Sakarias
Sakarias og hans kone Elisabet fi kk en sønn, og de kalte ham Johannes, akkurat 
som engelen hadde sagt.
Kan du huske andre løfter Gud har gitt og oppfylt?1

C. Sakarias trodde at Guds løfter om Frelseren snart skulle gå i 
oppfyllelse.

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

LES Lukas 1,67-79.

Sakarias visste at Guds lovede Frelser snart skulle komme og frelse 
menneskeslekten fra Satan, synden og døden

- Sakarias trodde løftene Gud hadde gitt ved profetene.
- Gud Den Hellige Ånd brukte det Sakarias visste fra det Gamle Testamentet 

til å gi dette budskap: Nå var Guds løfter om å sende en Frelser til verden, 
i ferd med å bli oppfylt!

1 Gi barna tid til å svare. Se om de kan huske noen løfter Gud har gitt og oppfylt.
Her er noen: - Advarselen til Adam og Eva. - Advarselen til menneskene i Noahs dager. 
- Løftet til Abraham om å gi ham etterkommere. - Løftene til Josef gjennom drømmene om 
at han skulle bli hersker. - Løftene til Moses om at han skulle føre israelittene ut av Egypt 
og tilbake til Sinaifjellet. - Løftet til israelittene om at de skulle bli spart gjennom den siste 
plagen, ved å følge instruksene om påskelammet. - løftene om å føre israelittene tilbake til det 
lovede landet. - Advarselen til Israel og Juda om at de ville bli ført i fangenskap om de ikke 
omvendte seg fra sine synder.
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Tenk over:
Vi behøver alle å bli utfridd fra Satans makt, fra alt det syndige som har 
makt over oss, og fra døden og at vi er skilt fra Gud. Derfor bestemte 
Gud at Han skulle sende en Frelser til verden.

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

LES igjen Lukas 1,72-75.

Abraham var far til nasjonen Israel.
Husker du at før Abraham dro til Kanaan, hadde Gud lovt at en av hans 
etterkommere skulle være Frelseren.

LES 1. Mosebok 12,3:
”Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg 
forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes.”1

PEK PÅ DETTE LØFTET PÅ PLAKAT 10, ”NOEN AV GUDS LØFTER 
TIL ABRAHAM.”

Enda det var over tusen år siden Gud hadde gitt dette løfte til Abraham, 
hadde Han ikke glemt det.
Gud gjør alltid det Han sier.

D. Johannes skulle forberede Israel på å ta imot Frelseren.

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

LES igjen Lukas 1,76.

Gud Den Hellige Ånd gav sitt budskap til Sakarias, og Sakarias trodde Ham.
- Sakarias talte om sin sønn ved Den Hellige Ånd.
- Johannes var den profeten som skulle rydde veien for Frelseren som 

skulle komme.
- Ha skulle fortelle Israel at Frelseren snart skulle komme til dem.

Tema: Jesus Kristus er Gud.

Frelseren som Johannes skulle rydde vei for, var Herren selv.
- Ingen vanlig mann kunne fri oss fra Satan, synden og døden.
- Herren er den store Forløseren for alle som tror på Ham.

1 Ta bare opp hovedsaken i dette verset.
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Husk:1

Hvem frelste Noah og familien hans fra vannfl ommen? Hvem frelste Isak 
fra døden og sørget for en vær til å dø i hans sted? Hvem frelste Lot fra 
ødeleggelsen i Sodoma og Gomorra? Hvem fridde Josef ut av fengselet 
i Egypt? Hvem reddet israelittene fra Faraos hær ved det Røde Hav? 
Hvem frelste israelittene fra døden ved å gi dem vann og mat i ørkenen? 
Herren alene er denne Frelseren.

Det fi nnes ingen annen Frelser enn Herren.

LES Jesaia 43,11.
(Jes. 45,22; Ap. gj. 4,12.)

Tema: Gud er kjærlighet. Han er miskunnelig og nådig.
Tema: Gud er hellig og rettferdig. Han krever død som betaling for   

synd.

LES igjen Lukas 1,77.

Sakarias sa at når Frelseren kom, skulle Han vise sitt folk hvordan syndene 
deres kunne bli forlatt.
Gud kan ikke og vil ikke forlate synder uten at prisen blir fullt ut betalt.
- Straffen for synd er evig atskillelse fra Gud.
- Hvordan kan man så betale for synd?2

- Hvordan kan syndere bli tilgitt og frelst fra evig straff?
Sakarias sa at Frelseren skulle forklare alt dette.

LES igjen Lukas 1,78-79.

Frelseren skulle komme som soloppgang fra det Høye.

Sammenlign:
Hvordan ville du ha følt deg om du gikk på tur i skogen og gikk deg vill? 
Når solen gikk ned, ville du ikke bare være bortkommen, men du kunne 
heller ikke se hvor du var. Du ville virkelig se fram til at solen kom opp 
neste dag så du kunne fi nne veien tilbake.
På samme måte førte Adam og Evas synd alle mennesker inn i mørket. De 
var trygge i Edens hage, for da stolte de på Gud i alle ting, og Han gav 
dem alt de trengte. Men da de syndet, ble de skilt fra Gud og kastet ut av 
hagen. Nå var de i mørket, og i konstant frykt for Satans angrep.
Alle deres barn og etterkommere, du og jeg også, ble født inn i syndens 
mørke.

Sakarias sa at Frelseren skulle komme inn i verden og bli menneskenes lys.

1 Det er viktig å repetere. Barna må huske temaene i Bibelen, og at Gud aldri forandrer seg. 
Han er den samme i dag som Han var i Det Gamle Testamentet og alltid kommer til å være.
2 Ikke forhast deg med å forkynne evangeliet, men vær oppmerksom på barna og forklar 
evangeliet til alle som er klar for det.
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- Frelseren skulle komme på samme måte som solen kommer opp etter en 
mørk natt, og lyse for menneskene.

Tema: Jesus Kristus er den eneste Frelseren.

Sammenlign:
Hvor mange soler gir lys på jorden? Bare en. Den samme sol gir lys over 
hele verden.
Hvor mange Frelsere lovte Gud å sende til verden? 
Bare en.

Gud lovte ikke å sende forskjellige frelsere, en for oss og en annen for andre 
deler av verden.
- Gud lovte bare en Frelser som skulle gjøre det mulig for oss å komme til 

Gud.1

- Han skulle komme med ”lyset” til verden, som en soloppgang.

LES Lukas 1,80.

(Jes 43,10-11; 44,6; 45,5-6 og 21-22; Joh 3,16; Ap gj 4,12; Rom 3,22-23 og 
29-30; 1 Tim 2,5; Joh Åp 5,9).

Johannes levde i ørkenen til det var Guds time for ham å stå fram. Han 
skulle gi israelsfolket Guds budskap som skulle forberede dem på å ta imot 
Frelseren som skulle komme.

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.

Johannes trodde Gud.
Han visste at han var en synder, men han ofret til Gud og bar fram blod av 
dyr som var slaktet.
- Han stolte på at Gud ville frelse ham fra den evige straff.
- Johannes trodde på Frelseren som skulle komme.
- Johannes var den siste profet som skulle forkynne for Israel at Jesus 

Kristus nå skulle komme.

E. Gud oppfylte sitt løfte om Jesus, Frelseren.

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

LES Matteus 1,1-2.

1 Dette er viktig. Mange tror det er hovent å påstå at Jesus Kristus er den eneste veien til 
Gud. De argumenterer for at det er mange veier og at det ikke betyr noe bare en er ”religiøs”.
Ikke start en diskusjon om dette. Bare si at Bibelen sier at Gud lovte bare en Frelser for hele 
verden. vi vil komme tilbake til dette i følgende leksjoner.
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Jesus, Frelseren som skulle komme, skulle være etterkommer av Abraham, 
Isak, Jakob og David.
Gjennom fl ere hundre år har Gud gitt sine profeter budskap om denne 
Frelseren som skulle komme.

VIS PLAKAT 12, ”PROFETENE”

PEK PÅ PLAKAT 15, OVERSIKTSKART OVER PROFETIENE, VIS 
BARE TITTELEN.

Vi vil bruke dette oversiktskartet til å skrive ned oppfyllelsen av noe av det 
Gud sa skulle skje med Frelseren
Gud hadde planlagt alt som skulle skje med Frelseren allerede før Han kom 
inn i verden.

Forklar:
Når vi ser på disse gammeltestamentlige profetiene om Frelseren, ser vi 
at mange av dem handler om noe annet også. Svært ofte viser profetier 
til noe som skulle skje umiddelbart i tillegg til at de viste fram til noe som 
skulle skje fl ere hundre år senere. Det første kom til å bli oppfylt mens 
profeten levde, for å vise folk at han virkelig talte fra Gud.
Profetene selv visste ikke nøyaktig hvordan disse profetiene skulle bli 
oppfylt. De bare talte og skrev ned det budskapet Gud gav dem.
Når vi ser tilbake, kan vi se at spesielle detaljer i disse profetiene ble 
oppfylt i Jesus Kristus.

LES Jesaia 9,7.

PEK PÅ PLAKAT 15, OVERSIKTSKART OVER PROFETIENE.

Vis den første profetien, ”Skal være Davids etterkommer,” og skriv Matteus 
1,1 overfor Jesaia 9,7. Les profetien og oppfyllelsen.

Dette er oppfyllelsen av Guds løfte til David og oppfyllelsen av ordene Gud 
talte til Jesaia.

Tema: Jesus Kristus er den eneste Frelseren.

Jesus skulle også bli kalt Kristus.
- ”Kristus” er et gresk ord som betyr ”den salvede” -en som er satt til side

av Gud for en spesiell oppgave.
- ”Kristus” er også en gresk oversettelse av det hebraiske ordet ”Messias”.
- Han var Guds salvede, satt til side for tre spesielle oppgaver, eller høye

oppdrag.
- Han skulle være Guds Profet, Prest og Konge.
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Forslag til illustrasjon: 

Som Guds Profet, skulle Jesus komme til verden for å forkynne Guds vei til 
frelse for alle mennesker; hvordan de skulle bli frelst fra Satan, synden og 
den evige straff.
Gud sendte også Jesus for at Han skulle bli den siste, store Yppersteprest.
Husk at ypperstepresten bar blodet av dyr inn i det aller helligste i tempelet, 
en gang om året, for å få tilgivelse for folkets synder.
Videre skulle Jesus bli Konge, kong Davids etterkommer.

Det var bare Jesus som fi kk det løfte av Gud at Han skulle være Kristus, den 
salvede.
- Ingen annen kan innta denne posisjonen.
- Jesus Kristus fi kk løfte av Gud om at Han skulle være den eneste skulle 

løskjøpe syndere.
- Gud skulle sende bare en Frelser til verden.

F. Konklusjon

Gud holder sine løfter.
Bare Han er Gud.
Bare Han kan frelse menneskene fra deres synder.

JESUS KRISTUS
Guds salvede

PROFET
PREST
KONGE

SYNDERES FRELSER
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SPØRSMÅL

1. Hvilket arbeid var det Johannes skulle gjøre? Gud ville at 

Johannes skulle gå foran Frelseren og forberede menneskenes 

hjerter på å ta imot og tro på Ham.

2. Hva sa Sakarias at den kommende Frelseren skulle gjøre?

Sakarias sa at Frelseren skulle:

a. Oppfylle Guds løfter til Abraham, Isak og Jakob, og de som 

Han hadde talt gjennom profetene.

b. Lære sitt folk veien til frelse fra Satan, synden og den evige 

straff for synden.

c. Være som soloppgangen. Han skulle gi lys til dem som var i 

mørket. Det vil si at Frelseren skulle vise folket veien til frelse 

fra frykt og død.

3. Hvordan visste Sakarias hva Frelseren skulle gjøre? Sakarias 

leste og trodde det Gud hadde sagt gjennom profetene.

4. Er det mange forskjellige frelsere for folk som bor forskjellige 

steder i verden? Nei, Gud sendte en Frelser for hele verden.

5. Hva betyr navnet ”Kristus”? Det betyr ”den salvede”, satt til side 

for en spesiell oppgave.

6. Hvilke tre spesielle oppgaver var det Jesus var satt til side 

for? Jesus var sendt av Gud for å være Hans største Profet, den 

siste Yppersteprest og evig Konge.

7. Hvilken stor jødisk konge var en av forfedrene til Jesus?

David.

8. Hva betyr ordet ”Messias”? Det betyr det samme som ”Kristus”. 
”Messias” er det hebraiske ordet; ”Kristus” det greske ordet.
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FORSLAG TIL OPPGAVER    FORSLAG TIL OPPGAVER    FORSLAG TIL OPPGAVER LEKSJON 31

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 - Jesaia 9,6
Skriv ned minneverset på et papir og dekorer rundt. Foreslå at de kan gi 
det til noen de er glad i.
Les alle navnene Frelseren har fått i dette verset. Minn om profetiene som 
ble gitt 700 år før Jesus ble født!

2. Bøker i Bibelen
Fortsett med å lære navn på bøker i GT. Bruk metoden som ble brukt i 
leksjon 24. Dersom noen av barna allerede kan navnene, kan de få andre 
oppgaver.

3. Husk at Gud oppfyller sine løfter
Del ut papir og blyanter til barna. La dem skrive ned løfter som Gud har 
oppfylt.
La dem få god tid. Etterpå kan de få lese et oppfylt løfte hver.
Snakk sammen om at Gud alltid oppfyller sine løfter. Han er alltid trofast.

4. Se hva Frelseren skal gjøre!
Slå opp i Lukas 1,67-79. Gud Den Hellige Ånd talte til Sakarias. Han 
fortalte mange fi ne ting som Frelseren skulle gjøre. La oss se etter 
gjerningsord som sier noe dette.
Barna kan få forskjellige vers der de leter etter slike gjerningsord.
Her er versene:

Lukas 1,68 (så til sitt folk og forløste det).

Lukas 1,69 (oppreiste et frelsens horn - ”horn” er et ord som for jødene 
betyr en kraftkilde. En frelseskilde - en måte å bli frelst på.)

Lukas 1,70 (har talt ved sine hellige profeters munn - Gud fortalte fra 
begynnelsen at Han ville sende denne Frelseren.)

Lukas 1,72 (gjøre miskunn mot våre fedre - Gud gjorde nå det Han for 
lenge siden hadde lovt å gjøre.)

Lukas 1,77 (lære hans folk frelse å kjenne - Han skulle fortelle folk 
hvordan de kunne bli frelst.)

Lukas 1,78 (gjeste oss - Gud selv skulle komme og besøke sitt folk.)
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Lukas 1,79 (lyse for dem som sitter i mørke og dødsskygge - Frelseren 
skulle komme med lys og Han skulle frelse menneskene fra synden, Satan 
og døden.)

Lukas 1,79 (styre våre føtter inn på fredens vei - Frelseren skulle gjøre 
fred mellom det syndige menneske og en hellig Gud!)
Tenk hvor mye Gud fortalte til Sakarias ,og samtidig til oss, i dette 
avsnittet! Gud var i ferd med å oppfylle løftene Han gav første gang i 
Edens hage.

Minn om at Gud alltid holder sine løfter.

Jesus Kristus er Gud.

5. Den høyeste stilling
Del ut tegnesaker og tykke papirark så barna kan lage sine egne kopier av 
plakaten: ”Jesus Kristus, Profet, Prest, Konge.”

Samtal: Tidligere hadde Gud alltid utvalgt mennesker til å ha disse 
spesielle oppgavene - å være Hans profeter som skulle forkynne Guds 
Ord til menneskene, å være Hans prester som skulle utføre gudstjenesten 
og å være konger over Guds folk.
Nå skulle Gud selv komme - Jesus Kristus skulle være den høyeste av alle 
- Den største Profet, den største Yppersteprest og den største Konge!



Navn____________________________

GUD sa at Johannes og 
Jesus skulle bli født

1. Johannes var den som skulle ___________ __________ for Frelseren.

2. Frelseren måtte bli født av en jomfru for at Han ikke skulle arve Adams _____.

3. Marias sønn skulle kalles _____________, som betyr ”Gud frelser” eller 

”Forløser.”

4. Jesus var sant menneske og sann ___________. Han var Gud som kom ned 

fra Himmelen.

5. Jesus kunne få liv uten en jordisk far fordi Gud er ___________________. 

Ingen ting er umulig for Gud.

6. Jesus skulle være ________________ som var lovt. Han som Gud første gang 

gav løfte om i Edens hage.

7. Hvem er forfatteren til det Nye Testamentet? __________.

         Slå opp i Lukas 1, 37 og skriv det ned her. Lær det utenat og skriv det etter 
         hukommelsen på baksiden av arket. 
        

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

JESUS, FRELSEREN, RYDDE VEI, GUD,
SYND, GUD, ALLMEKTIG

Repetisjon 31
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SAMTALE 31  Gud begynte å oppfylle sine
     løfter ved Johannes og Jesus

Terje: Onkel Dagfi nn, jeg har et spørsmål.
Onkel Dagfi nn: Hva da, Terje?
Terje: I dag kom det en lærer inn på biblioteket og viste oss en fi lm om 
religionene i verden. Hun viste oss noen fl otte bilder og sa at ikke alle hadde 
samme forestilling om Gud.
Janita: Og så sa hun at det var OK. Hun sa at Gud tar imot alle, samme 
hvilken måte de velger å komme til Ham på.
Terje: Hun sa at alle er Guds barn. Er det sant?
Onkel Dagfi nn: Det høres veldig greit ut, ikke sant?
Terje: Egentlig gjør det det. Jeg skulle gjerne ha trodd på det. Det så virkelig 
fl ott ut på bildene.
Janita: Men det er ikke det som står i Bibelen, er det vel?
Onkel Dagfi nn: Nei, barn, det stemmer ikke i det hele tatt med Bibelen. Den 
sier akkurat det motsatte. Den sier at alle har syndet. Synd skiller oss fra Gud. 
Vi er ikke ”alle Guds barn.”
Terje: Og det er bare en måte å komme til Gud på, og det er Guds måte, ikke vår måte,
Onkel Dagfi nn: Terje, du har helt rett.
Janita: Jeg vet ikke hvorfor, men hun sa det på en slik måte at jeg nesten 
trodde på det. Jeg hadde sikkert trodd på henne om vi ikke hadde hatt 
bibelstudie sammen!
Terje: Det var akkurat slik med meg også.
Onkel Dagfi nn: Hun var sikkert oppriktig, men likevel tar hun feil. Hun 
kjenner ikke til hva som står i Bibelen. Uten å være klar over det kom hun med 
en av Satans favorittløgner.
Janita: Er det derfor det høres så bra ut?
Onkel Dagfi nn: Jeg er redd for det. Husk Satan viser seg noen ganger som en 
lysets engel.
Terje: Jeg ble helt forvirret av å høre på henne.
Onkel Dagfi nn: Det er derfor det er så viktig å vite nøyaktig hva Bibelen sier. 
Gud sier i sitt Ord at ingen kan komme til Ham av seg selv. Gud er den eneste 
som kan frelse menneskene fra Satan, synden og døden.
Janita: Men hva med alle dem som har andre religioner?
Onkel Dagfi nn: Janita, husk at det var Gud som skapte menneskene. Alle er 
etterkommere av Adam.
Terje: Så Gud vet om alle. Han har ikke laget forskjellige frelsesveier for 
forskjellige folk.
Onkel Dagfi nn: Det stemmer, Terje. Han lovte å sende en Frelser for hele 
verden. Det fi ns ikke noen annen vei til frelse.
Janita: Men hvorfor er det så mange religioner?
Onkel Dagfi nn: Husker dere hva som skjedde etter at menneskene syndet? 
Synden utbredte seg på jorden. Tenk bare på hva som skjedde ved Babels tårn.
Terje: Gud gav menneskene forskjellige språk.
Onkel Dagfi nn: Det var ikke bare at de snakket forskjellige språk, de fi kk også 
forskjellige tanker og meninger. I tillegg lurte Satan dem til å tilbe ting som 
Gud hadde skapt, i stedet for å tilbe Gud, Skaperen.
Janita: Onkel Dagfi nn! Jeg husker et vers vi lærte om Abraham! Gud sa at alle 
folkeslag skulle bli velsignet gjennom ham.
Terje: Og Frelseren skulle være en av hans etterkommere!
Onkel Dagfi nn: Dere er ved kjernen nå, barn. En Frelser for hele verden. Gud 
har ikke glemt noen. I dag har Han misjonærer de fl este steder i verden. De 
forteller folk om Hans vei til frelse; hvordan de kan bli frelst fra sine synder!


