
LEKSJON 32

- Gud oppfyller sine løfter ved
å sende Jesus, Frelseren -
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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 presenterer Jesu fødsel og legger vekt på oppfyllelsen av 
profetiene og Kristi guddommelighet - Guds Sønn og Gud Sønnen.

Historien om Jesu fødsel fi nner vi i Matteus, kapittel 1 og 2, og det refereres til 
de gammeltestamentlige profetiene. Jesu oppvekst blir omtalt i Lukas 2.
Ta god tid til å vise profetiene og deres oppfyllelse for å vise at Jesus er Guds 
Sønn, det eneste syndefrie menneske. Alle andre er etterkommere av Adam og 
dermed syndere. Bare Jesus er hellig og syndfri.

Matteus 1,18-25; 2,1-15 og 19-23; Lukas 2,40 og 52.

MINNEVERS: Matteus 1, 23

MÅL:
• Å vise at Gud holder sine løfter.
• Å vise at Jesus Kristus er den eneste Frelseren.
• Å vise at Jesus Kristus er Guds Sønn.
• Å vise at Jesus Kristus er Gud.
• Å vise at Jesus Kristus er hellig og rettferdig.
• Å vise at Jesus Kristus er menneske.

DENNE LEKSJONEN SKULLE HJELPE BARNA TIL
• Å se den fullkomne oppfyllelsen av Guds løfter.
• Å lære hvem Jesus er.

PERSPEKTIV FOR LÆREREN
Historien om Jesu fødsel blir ofte kalt “Juleevangeliet.” Den kjente 
fortellingen om det lille barnet i krybben er det eneste mange mennesker vet 
om dette.
Vi presenterer mer enn en fortelling og en søt liten baby i en krybbe. Vi 
presenterer også at Herren selv kom til verden, den mektige Gud, den lovede 
Messias som skulle frelse menneskene fra synden!
Det er ikke historien om barnet Jesus, men om mennesket Jesus, korsfestet, 
gravlagt og oppstanden fra de døde, for å kunne tilby tilgivelse og evig liv til 
alle som vil tro på Ham.
La oss som bibellærere be om at disse mektige sannhetene må velsigne våre 
egne hjerter og fornye oss i troen. Må Den Hellige Ånd gjøre oss i stand til å 
presentere budskapet med kraft og kjærlighet.
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BILDER
• Kronologisk bilde nr. 53, ”En engel taler til Josef”
• Kronologisk bilde nr. 54, ”Jesus er født”
• Kronologisk bilde nr. 57, ”De vise menn”
• Kronologisk bilde nr. 58, ”Flukten til Egypt”
• Plakat 8, ”ADAM, en synder”
• Plakat 13, ”Gud, Hellig”
• Kart over Midtøsten.
• Plakat 15, Oversiktskart over profetiene
• Plakat 1, «Vi lærer om Gud»
• Plakat 14, ”Jesus Kristus er Gud”
• Illustrasjon, ”Jesus Kristus, historiens sentrum”

SPESIELLE FORBEDREDELSER
• Kopier Repetisjon - 32 og Samtale - 32 (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 31 ved å gjennomgå “Repetisjon - 32”
Les Samtale - 32. NB: ”Onkel Dagfi nn” bør bli lest av en voksen.

A. Introduksjon

Frelseren, Jesus Kristus - historien er ”Hans historie.”
Tenker du over at hver gang vi skriver en dato, er det i forhold til Kristi 
fødsel?

VIS PLAKATEN, ”JESUS ER SENTRUM I HISTORIEN.”

- All historie beskriver vi med f. Kr. (før Kristus) og e. Kr. (Etter Kristus).
Jesus Kristus er sentrum i historien..

B. Josefs problem.

Maria, som skulle bli mor til Jesus, hadde allerede fått et løfte om at hun skulle 
bli gift med en mann som hette Josef.
Nå oppdaget Josef at Maria var gravid, og Josef visste at han ikke var faren til 
denne babyen.
- I følge jødisk lov kunne Josef ha gått til myndigheten og fortalt det, og 

Maria ville ha blitt drept. (5. Mos. 22,20-21.)
- Men Josef elsket Maria, så han bestemte seg for å gjøre forholdet mellom 

dem slutt i all stillhet.

LES Matteus 1,18-19.

C. Guds engel forklarte situasjonen til Josef.

Hadde Maria vært sammen med en mann? Nei.
Hvordan hadde hun blitt gravid da?
- Babyen hun bar hadde Gud gitt henne av Den Hellige Ånd.
- Babyen var Guds Sønn, som hadde kommet ned fra Himmelen for å bli et 

menneske, så Han kunne bli Frelseren for alle syndere.

Tema: Gud kommuniserer med menneskene.

HISTORIEN f. Kr. - Før Kristi fødsel

JESUS KRISTUS
sentrum i historien

HISTORIEN e. Kr. - Etter Krisi fødsel
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Gud ville ikke at Josef skulle skille seg fra Maria.
- Josef var en mann som stolte på Gud.
- Han var også en synder, men kom til Gud på den måten Gud hadde sagt.
- Gud ville at Josef skulle ta Maria til kone, så Jesus kunne ha en god 

jordisk far.
- Derfor sendte Gud sin engel til å fortelle Josef sannheten om Maria.

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 53,
”EN ENGEL TALTER TIL JOSEF.”

Tema: Gud er kjærlighet. Han er miskunnelig og nådig.
Tema: Mennesket er en synder. Han trenger Gud og kan ikke frelse seg 

selv.

LES Matteus 1,20-21.

Jesus skulle bli født inn i verden for å frelse syndere fra Guds straff over 
synden. Han kom for å frelse alle dem som er enige med Gud i at de er 
syndere som trenger en Frelser.

LES Matteus 1,22-23.

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

Profetene hadde sagt at den lovede Frelseren skulle bli født av en jomfru.

LES Jesaia 7,14.

PEK PÅ OVERSIKTSKART OVER PROFETIENE.

Vis ”Født av en jomfru,” og skriv Matteus 1,18-25 rett overfor Jesaia 7,14. 
Les profetien og oppfyllelsen av Guds løfte.

- Gud husket sitt løfte.
- Jesus ble født av en jomfru.

Tema: Jesus Kristus er Gud.

Fordi Jesus var både Gud og menneske, hadde Han mange navn.
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- Et av dem skulle være Immanuel, som betyr ”Gud med oss.”
- Dette betyr at Han kom til å være Gud selv som kom ned til jorden for 

å bli født som et barn og leve sammen med menneskene her i denne 
verden.

Jesus er den eneste Frelser. Han er også Gud!1

VIS PLAKATEN, ”JESUS KRISTUS ER GUD.”

Husk at vi lærte at Gud er en Treenighet. 
- Jesus Kristus er Gud Sønn.
- Tenk! Gud selv kom ned til jord som en liten baby!

D. Josefs reaksjon.

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

LES Matteus 1,24-25.

Josef trodde på Gud og tok Maria hjem til seg som sin kone.
- Vi leser dette, men det er vanskelig for oss å forstå alle vanskelighetene 

dette paret møtte.
- Folk ville sikkert kritisere dem.
- Men de stolte på Gud.

E. De vise menn lette etter Jesus.

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

LES Matteus 2,1-2.

VIS BETLEHEM PÅ KARTET.
Jesus ble født i Betlehem, akkurat som profetene hadde sagt mange år 
tidligere.

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 54,
”JESUS ER FØDT.”

 Mange sekter tror ikke at Jesus er Gud. Ikke la deg bli dratt inn i diskusjoner om dette. Bare 
slå fast hva Bibelen lærer. Dersom noen av barna vil komme med sitt syn, kan du si at dere 
skal fi nne et annet tidspunkt der dere kan samtale om dette. I møtet vil dere bare snakke om 
det som står skrevet i Guds Ord.
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Jesus ble født for å være Frelser for syndere. Han skulle fri menneskene fra 
Satans makt, fra synden og døden.

LES Mika 5,2.

PEK PÅ OVERSIKTSKART OVER PROFETIENE.
 Vis ”Født i Betlehem,” og skriv Matteus 2,1 bak Mika 5,2. Les profetien og 
oppfyllelsen.

Gud Fader, Sønn og Den Hellige Ånd er evig.

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

Den evige Gud var kommet i en menneskekropp for å leve sammen med 
menneskene.

F. Kong Herodes ble redd.

Tema: Mennesket er en synder. Det trenger Gud og kan ikke frelse seg 
selv.

LES Matteus 2,3-4.

Herodes var lik Farao i Egypt da Moses levde, han ville ikke ha noen til å 
herske over seg.
Herodes ble redd for at han kunne miste sin posisjon som konge om denne 
babyen fi kk vokse opp.

LES Matteus 2,5-6.

Ypperstepresten leste  det profeten Mika hadde skrevet om hvor Frelseren 
skulle bli født.

Tema: Jesus Kristus er Gud.

LES Matteus 2,7-11.

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 57,
”DE VISE MENN.”
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Tenk over:
Var det rett av vismennene å tilbe Jesus?1 Gud hadde skrevet i Loven som 
Han gav til Moses, at en bare skulle tilbe Gud. Tror du Gud var sint på 
vismennene fordi de tilba Jesus? Nei, Jesus er Gud, så det var rett å tilbe 
Ham. Jesus er både Gud og menneske.
(2. Mos. 20,3; 5. Mos. 5,7.)

G. Gud advarte de vise menn og Josef.

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

Tema: Gud kommuniserer med menneskene.

LES Matteus 2,12-15.

Gud sa til Josef at han skulle ta med Jesus og Maria og dra til Egypt, hvor de 
kunne være trygge for Herodes sine onde planer om å drepe Jesus.
Verken Herodes eller noen annen makt i Himmelen eller på jorden kunne 
hindre Gud i å gjennom føre sine planer om å frelse menneskene fra 
syndene deres.

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 58,
”FLUKTEN TIL EGYPT.”

PEK PÅ BETLEHEM OG EGYPT PÅ KARTET

Jesus ble tatt med til Egypt akkurat som profetene hadde sagt for lenge siden.

LES Hosea 11,1.

PEK PÅ OVERSIKTSKART OVER PROFETIENE.

Vis ”Flykte til Egypt,” og skriv Matteus 2,14 bak Hosea 11,1. Les profetien 
og oppfyllelsen.

Tema: Gud er alle steder alltid. Han vet alt.

Gud visste hva Herodes hadde planlagt å gjøre.

1 Kanskje noen vil spørre om hvorfor krybben ikke er på bildet. Bibelen sier at de vise menn 
kom inn i ”huset,” og det står også at Jesus nå var et lite barn, ikke en nyfødt baby.
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H. Josef, Maria og Jesus kommer tilbake til Nasaret.

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

Tema: Gud kommuniserer med menneskene.

LES Matteus 2,19-22.

Etter at Herodes var død, sendte Gud en av sine engler for å si til Josef at han 
skulle ta med Maria og Jesus tilbake til landet Israel.

LES Matteus 2,23.

Guds Ord som var gitt ved profetene, ble nå oppfylt.
Frelseren bodde i byen Nasaret.1

PEK PÅ NASARET PÅ KARTET.

I. Jesus, en gutt i Nasaret.

Tema: Jesus Kristus er hellig og rettferdig.
Tema: Mennesket er en synder. Det trenger Gud og kan ikke frelse seg   

selv.

LES Lukas 2,40.

Jesus vokste opp og ble en sterk gutt.
Hans Far, Gud, beskyttet Ham og ledet Ham i alt Han tenkte, sa og gjorde.
Han var lydig imot alle Guds bud.
- Han syndet aldri fordi Han var ikke født som synder.
- Han var ikke skilt fra Gud slik alle andre etterkommere av Adam var.
Alle andre som har levd, har vært ulydige imot Guds bud, men Jesus var 
lydig imot alle av dem.

VIS PLAKATEN, ”ADAM, EN SYNDER,” OG ”GUD, HELLIG.”

Bare Gud er fullkommen hellig og rettferdig, og Jesus Kristus er Gud!

VIS PLAKATEN, ”JESUS KRISTUS ER GUD.”

J. Jesus vokste og ble mann.

Tema: Jesus Kristus er menneske.

1 Det står ikke noe spesielt om Nasaret i det Gamle Testamentet, men det var en by som var 
foraktet av jødene fordi romerske soldater var stasjonert der. I Joh. 1,46 leser vi: ”…kan 
det komme noe godt fra Nasaret?…” Profetiene i GT sier at Frelseren skulle bli foraktet og 
forkastet (salme 22,7 og Jes. 53,3).             Så profetiene ble oppfylt på en måte som folket på 
den tiden forsto. (Referanser: The Bible Knowledge Commentary: New Testament, av John 
F. Walvoord, og Roy B. Zuck. SP Publications, Wheaton, IL, 1985, side 23; og Believers 
Bible Commentary, av William MacDonald. A & O Press, Wichita, KS, 1989, side 24.)
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LES Lukas 2,52.

Selv om Jesus var Gud, var Han også et menneske.
- Han vokste opp som et menneske i en menneskekropp.

For en stund siden lærte vi at Frelseren skulle være både Gud og 
menneske i en kropp.

- Gud var Far til Jesus.
- Og Jesus var sann Gud.
- Men Jesus ble født inn i verden som et menneske, i en menneskekropp, 

slik at Han kunne være Frelser for mennesker!
Jesus vokste opp og ble vis og forstandig.
Han var til behag for både Gud og mennesker.

PEK PÅ PLAKATENE ” VI LÆRER OM GUD” OG ”JESUS KRISTUS 
ER GUD”, 

ETTERHVERT SOM DU GJENNOMGÅR LISTEN NEDENFOR.

Hans egenskaper som menneske var Hans egenskaper som Gud:
- Han var hellig og uten synd.
- Han holdt alltid ord.
- Han var trofast i alt Han gjorde.
- Han var absolutt rettferdig.
- Hans kunnskap var fullkommen.
- Han var miskunnelig og nådig, full av kjærlighet og godhet.
Ikke rart Han ble likt av Gud og mennesker.

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

LES Jesaia 11,2.

Guds profet, Jesaia, sa at Frelseren skulle være full av visdom og ha all 
kunnskap, for Han skulle være ett med Gud og Den Hellige Ånd.
Denne profetien, gitt av Gud, ble oppfylt i Jesus Kristus, Guds Sønn.
- Ingenting av det Gud har sagt vil bli glemt.
- Alt skjer akkurat som Han sier.

PEK PÅ OVERSIKTSKART OVER PROFETIENE.

Vis ”Noen av Hans egenskaper,” og skriv Lukas 2,52 bak Jesaia 11,2. Les 
profetien og oppfyllelsen.

K. Konklusjon

Babyen i krybben var Guds Sønn.
Som menneske skulle Han være Frelser for menneskene.
Gud selv var kommet ned til jorden som et menneske.

      Frelseren som var lovt, var kommet
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SPØRSMÅL

1. Hva betyr navnet Immanuel? Det betyr ”Gud med oss.” Jesus var 

Gud som kom til jorden for å leve sammen med menneskene.

2. I hvilket land ble Jesus født? I Israel.

3. I hvilken by i Israel sa profetene at Jesus skulle bli født? I 

Betlehem.

4. Var det rett av de vise menn å tilbe Jesus? Ja, fordi Jesus var 

Guds Sønn.

5. Hvilket land var det Gud sa til Josef at han skulle fl ykte til med 

Maria og Jesus for å komme unna Herodes? Egypt.? Egypt.?

6. Hvilken by i Israel tok Josef, Maria og Jesus med til etter at de 

kom tilbake fra Egypt? Nasaret.

7. Hvorfor ble Jesus født inn i verden? For å bli Frelser for syndere 

- å frelse menneskene fra Satans makt, synden og døden.

8. Selv om Jesus så ut som andre barn, var det stor forskjell. Hva 

var det? Jesus var både Gud og menneske i en menneskekropp.

9. Gjorde Jesus noe galt noen gang? Nei, Jesus var født uten synd, 

og Han verken tenkte, sa eller gjorde noe som Gud ikke likte.

10.Var det noen andre som var uten synd? Nei, alle de andre har 
arvet Adams synd og er ulydige imot Guds vilje.
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FORSLAG TIL OPPGAVER    FORSLAG TIL OPPGAVER    FORSLAG TIL OPPGAVER LEKSJON 32

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. Bøker i Bibelen
Begynn med at barna får lære navn på bøker i det Nye Testamentet.
De kan fi nne bøkene på det kronologiske oversiktskartet. De kan også 
fi nne dem i innholdsregistret i Bibelen. Så kan de fi nne hvor de er i 
Bibelen.
Forklar dem at de fi re første bøkene heter evangelier. De har navn etter 
mennene som skrev dem. Vi skal lære navnene på disse bøkene i dag. 
Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Lukas var den eneste som var 
hedning, dvs. ikke jøde, av alle Gud brukte til å skrive ned sitt Ord. Bruk 
metoden som ble brukt i leksjon 24. Repeter bøkene i GT ofte. De som 
trenger ekstra hjelp, må få det.

2. Løfte-kart
Før undervisningen:
Lag omrisskart over Israel og Egypt.
Under møtet: 
Del ut kart og blyanter til barna. Be dem skrive ”Israel” ved siden av 
landet med pil som peker på landet. (Senere skal de skrive på byer.) 
Skriv Egypt på det landet.
Fortell:
Nå skal vi se at Gud oppfylte sine løfter om Jesu liv. Gud sa på forhånd 
hvordan Jesus skulle være, men også hvor Han skulle være.
I Mika 5,2  sa Gud at Jesus skulle bli født i Betlehem. I Matteus 2,1, 
leser vi at Han ble født i Betlehem, akkurat som Gud hadde sagt!
[La barna fi nne Betlehem på kartet, og skriv ”født i Betlehem” på sine 
kart, med pil som peker på det stedet.]

GUDS LØFTER
Gitt i Edens hage

“...Kvinnens avkom..” 1 Mos 3, 15

Gjenntatt av Guds profet Jesaia:
“...Se, en jomfru skal bli med barn, hun skal føde en sønn 

og gi Ham navnet Immanuel.” Jesaia 7, 14

Oppfylt i Jesus Kristus!
“Se, jomfruen skal blir med barn og føde en sønn, og de 

skal gi Ham navnet Immanuel - det betyr: Med oss er 
Gud.” Matteus 1, 23
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I Hosea 11,1, sa Gud at Hans Sønn skulle komme fra Egypt. Husker dere? 
Josef måtte ta Maria og Jesus med til Egypt for å fl ykte bort fra Herodes. 
Senere ba Gud Josef ta familien sin med tilbake til Israel.
[La barna skrive ”Flyktet til Egypt” på kartene sine, med pil som peker på 
Egypt.
I Matteus 2,23, forteller Gud at profetene hadde sagt at Jesus skulle bli 
kalt en nasareer. Da Josef kom tilbake fra Egypt med Maria og Jesus, 
bosatte de seg i Nasaret, fordi Gud advarte dem og sa at de ikke måtte dra 
til Judea. Så Jesus ble en nasareer, akkurat som Gud hadde sagt.
[La barna fi nne Nasaret på kartet, og skriv ”Kalt en nasareer” på sine kart, 
med pil mot Nasaret.]

Understrek at Gud alltid holder sine løfter. Jesus Kristus er den lovede 
Frelseren!



Navn____________________________

GUD begynner å oppfylle sine løfter
om Johannes og Jesus

1. Bibelen ble nedskrevet i løpet av en tidsperiode på 1600 år, av 40 forskjellige 

menn. Hvert eneste ord i Bibelen er sant, og hvert eneste løfte i Bibelen er 

sant. Hvem er forfatteren til Bibelen? __________ 

2. Sakarias leste og ____________ hva Gud hadde sagt i sitt Ord ved profetene.

3. Gud gav Sakarias og Elisabet en sønn etter at de var blitt gamle. Denne gutten 

skulle bli den som skulle rydde vei for Frelseren som skulle komme. Hva var 

navnet på sønnen deres? _________________

4. Gud fortalte Sakarias at Frelseren skulle oppfylle Guds _____________ som 

Han hadde sagt til Abraham, Isak og Jakob, og senere gjennom profetene.

5. Frelseren skulle åpne vei for menneskene så de kunne bli _________ fra 

syndene sine, fra Satans makt og fra evig straff.

6. Gud skulle sende bare ______ Frelser.

7. Han skulle være ___________ for hele verden.

8. Jesus, den lovede Frelseren, kom til å være Guds største profet. Han kom 

også til å være den siste store ypperste__________ ,og Konge til evig tid.

9. Det hebraiske ordet ”Messias” betyr ______________

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

EN, PREST, LØFTER, KRISTUS, GUD
JOHANNES, FRELSER, TRODDE, FRI

Repetisjon 32
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SAMTALE 32   Gud oppfyller sine løfter ved
     å gi Jesus, Frelseren

Janita: For en elendig dag! Dette skulle jo bli en fi n dag. Nå får vi ikke tid til 
å gå til parken.
Terje: Enig! Værmeldingen sa det skulle bli solskinn - til og med de tok feil.
Onkel Dagfi nn: Kanskje vi kan gjøre noe her. Jeg har tilfeldigvis alt som 
trengs til en innendørs nistetur.
Janita: Innendørs nistetur? Hva er det? Det høres spennende ut!
Terje: Hvorfor ikke. Jeg er sulten!
Onkel Dagfi nn: Men vær nå ikke for hard med meteorologen. Han får inn 
masse informasjon, men det er umulig å vite alt. Det er bare Gud som kan det.
Terje: Mener du at Gud visste at det kom til å bli slik i dag?
Onkel Dagfi nn: Klart det, Terje. Gud vet alt. Det er dette som er imponerende 
med Bibelen.
Janita: Hva da?
Onkel Dagfi nn: Gud gav menneskene profetier som de skrev ned fl ere hundre 
år før det skjedde. Noen av profetiene ble faktisk gitt fl ere tusen år før.
Terje: Flere tusen år? Det er fantastisk!
Onkel Dagfi nn: Og det som er enda mer fantastisk, er at hver enkelt av disse 
profetiene er enten blitt oppfylt eller de kommer til å bli det. Hver detalj 
kommer til å gå i oppfyllelse akkurat som Gud har sagt.
Terje: Det er vanskelig å tenke seg det.
Onkel Dagfi nn: Det har du rett i, Terje. Det er det samme som at noen for 
over tusen år siden skrev ned noe som skulle skje i ditt liv, nøyaktig slik det 
kom til å skje.
Janita: Hva slags ting for eksempel?
Onkel Dagfi nn: Jeg tenker på ting som profetene skrev om Jesus - hvor Han skulle 
bli født, hvor foreldrene Hans skulle reise og hvor de skulle bo da Jesus vokste opp.
Terje: Akkurat som noen skrev om hvilken by jeg skulle bli født i, og at vi 
senere skulle fl ytte hit og bli naboer med deg!
Onkel Dagfi nn: Det stemmer, Terje. Det var slike ting som ble nedskrevet av 
Guds profeter fl ere hundre år før Jesus ble født.
Janita: Hvordan visste profetene hva de skulle skrive?
Onkel Dagfi nn: Det er dette som gjør profetier til noe helt spesielt - det 
er Ord fra Gud som Han la inn i tankene til profetene. De skrev ned Guds 
budskap, meget nøyaktig.
Terje: Så profetene skrev nøyaktig det Gud sa de skulle skrive, er det derfor 
det gikk i oppfyllelse?
Onkel Dagfi nn: Stemmer, Terje. Gud fi kk sine profeter til å skrive ned mange 
hundre profetier om Frelseren som skulle komme.
Janita: Hvorfor gjorde Gud det?
Onkel Dagfi nn: Han ville at folket skulle vite når Frelseren kom. Han skulle 
oppfylle alle ord som var skrevet om Ham. Dette ble jo også skrevet for oss 
som lever i dag, slik at vi også kan vite at Jesus er Frelseren som var lovt. 
Tenk at Gud selv kom til jord!
Terje: Var folk på den tiden klar over hvem Han var?
Onkel Dagfi nn:  Bare noen få. Tenk på det: et lite barn som ble lagt i ei 
krybbe var i virkeligheten Guds Sønn!
Janita: Å, det er ikke til å tro!
Terje: Forsto Maria og Josef hvem Han var?
Onkel Dagfi nn: Gud fortalte dem det gjennom engelen Han sendte, men det 
måtte ha vært vanskelig for dem å tro at denne babygutten var Immanuel - 
Gud med oss!


