
LEKSJON 33

- Gud sender Johannes til å 
lære og døpe; 

døperen 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 presenterer Jesus Kristus som Guds Lam.
Døperen Johannes sin tjeneste viser oss behovet for omvendelse. Vi ser 
stoltheten hos de jødiske lederne.
Noen punkt:
- Omvendelse - forandring i holdning overfor Gud og si egen synd.
- Johannesdåpen - omvendelsesdåp.
- Johannes sin livsstil - selv om han trodde på Gud og var lydig imot Ham, 

var han fattig (ikke noen herlighetsteologi).
- Å se at Jesus er Gud, som Gud selv uttalte fra Himmelen.

Matteus 3,1-9; 13-17; Johannes 1,24-27; 29-37.

MINNEVERS: Johannes 1, 29

MÅL:
• Å vise behovet for omvendelse.
• Å vise faren ved å unngå omvendelse.
• Å vise at Jesus Kristus er Gud.
• Å vise at Jesus Kristus er Guds Lam, Frelseren som var lovt.

DENNE LEKSJONEN SKULLE HJELPE BARNA TIL
• Å se behovet for omvendelse.
• Å se at de er hjelpeløse i seg selv.
• Å se at Jesus er den lovede Frelseren.

PERSPEKTIV FOR LÆREREN
Om et samfunn noen gang hadde hatt behov for omvendelse, så er det vårt 
samfunn i dag. Denne leksjonen defi nerer omvendelse som forandring i 
holdning mot Gud, om oss selv og vår synd. Holdningen som gjelder i vår 
kultur, er å leve for seg selv og glemme Gud og det Han sier om synd.
Ydmykhet, det motsatte av stolthet, ser en sjelden. Det er ikke ofte vi hører 
noen sier, ”Gud har rett, jeg er en synder!” Men disse sjeldne ordene er de 
viktigste et menneske kan uttale.
Be om at Den Hellige Ånd må tale til barna. Denne leksjonen skulle binde 
sammen mange av de gammeltestamentlige sannhetene barna har fått lære, om 
ofringene og om Frelseren som skulle komme.
Hvem andre enn Gud selv kunne være både en allmektig og suveren Herre og 
det ydmyke lydige Guds Lam som tar bort verdens synd!
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BILDER
• Kronologisk bilde nr. 60, ”Døperen Johannes forteller folket at Jesus er Guds 

Lam”
• Kart over Midtøsten.
• Plakat 4, ”Gud og mennesket”
• Plakat 14, ”Jesus Kristus er Gud”
• Illustrasjon, ”Skriftlærde, fariseere, saddukeere”
• Plakat 1, «Vi lærer om Gud»

SPESIELLE FORBEDREDELSER
• Kopier Repetisjon - 33 og Samtale - 33 (bakerst i denne leksjonen). Ta med 

blyanter til barna.
• Kopier illustrasjonen (bakerst i denne leksjonen) - bruk den som plakat eller 

overheadtransparent.
• 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 32 ved å gjennomgå “Repetisjon - 33”
Les Samtale - 33. NB: ”Onkel Dagfi nn” bør bli lest av en voksen.

A. Introduksjon

Hvordan kan du få oppmerksomhet fra andre?
Noe av det beste du kan gjøre er å nevne noe som har stor interesse for dem.
Det var akkurat det Gud Den Hellige Ånd gjorde gjennom døperen Johannes.
Han sendte Johannes for å annonsere at Frelseren skulle komme.

B. Johannes var Guds sendebud til Israel.

Tema: Gud kommuniserer med menneskene.

Johannes var utvalgt av Gud til å være den profeten som skulle forberede 
jødene til å ta imot Frelseren. Nå var Johannes blitt voksen. Guds time var inne 
for Johannes til å stå fram og lære folket.

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

LES Matteus 3,1-2.

PEK PÅ OMRÅDET OVER JUDEA PÅ KARTET.

Johannes sa til folket at de måtte omvende seg.
Å omvende seg betyr å bli enig med Gud:
- Johannes mente at folket måtte forandre holdning mot Gud, til seg selv og 

sine synder.
- Han sa at de skulle få et annet sinn for å kunne ta imot Frelseren som var 

lovt.

De måtte bli enige med Gud om:
- At Han er den eneste sanne Gud, Skaperen - de skulle tjene og tilbe Ham.
- At de hadde syndet mot Gud ved å være ulydige mot Hans bud, og at de ikke 

var i stand til å gjøre seg selv god nok til å bli aksepterte av Ham.
- At all synd er imot Gud, og at Gud hater synd og vil alltid straffe den ved å 

sende synderen fra seg til den evige ild.
Det samme vil Gud at alle og enhver av oss skal vite og forstå og være enig i.

Repetisjon:
Husker du da vi studerte De Ti Bud? Hvor mange av oss har klart å holde 
alle budene til punkt og prikke?
Stemmer! Ingen av oss.
Hva kaller Gud det når noen bryter et bud?
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Ja, Han kaller det synd. Hvor mange ganger må du synde for å bryte alle 
budene?

LES Jakob 2,10.

Hva om du bare løy en gang? Ville det bli regnet som synd? Ja, det ville 
det. All synd skiller oss fra Gud.

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

Profeten Jesaia talte om en som skulle komme før Frelseren. Det var 
Johannes.

LES Jesaia 40,3.
LES Matteus 3,3.

C. Johannes var en fattig mann.

Johannes var Guds profet, men det var ikke det samme som at han var rik.
- Johannes var svært fattig.
- Han spiste det han fant ute i ørkenen, og klærne var enkle.

LES Matteus 3,4.

Tenk over:
Noen mennesker sier at dersom du tror på Gud, vil Han gi deg penger og 
alt du ønsker deg. De kan til og med si at hvis du ikke får penger og ting 
du ønsker deg, har du ikke nok tro.
Men Gud lover ikke at en skal bli rik om en tror på Ham og er lydig 
imot Hans Ord. Mange av Herrens største profeter og andre troende 
mennesker, var svært fattige. Senere vil du få se at også Jesus, Guds 
Sønn, var en svært fattig mann da Han levde her i verden.

D. Mange trodde på det Johannes forkynte.

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

LES Matteus 3,5-6.

PEK PÅ ELVEN JORDAN PÅ KARTET.

Mange av jødene trodde Guds Ord som Johannes forkynte, og de gikk til 
ham for å bli døpt.
- Når en person ble døpt, var det et tegn på at han var blitt enig med Gud 

i at han fortjente døden som straff for sine synder, og at han trodde på at 
Gud ville sende en Frelser som skulle redde ham.
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Merk:
Dåpen vil ikke gjøre noen fullkommen for Gud.1 En ytre neddykking 
i vann kan ikke vaske bort syndene for Guds øyne. Dåpen er ingen 
betaling for våre synder. Syndens pris er døden. Dåpen er bare et symbol 
for å vise andre at personen er blitt enig med Gud, og at han setter sin lit 
til Guds frelse.

E. Johannes sine ord til de stolte og uomvendte.

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

LES Matteus 3,7.

De fl este lederne i tempelet var stolte mennesker.
La oss se på disse lederne og se hva Bibelen sier om deres holdninger.

VIS ILLUSTRASJONEN, ”SKRIFTLÆRDE, FARISEERE, 
SADUKEERE.”

- Skriftlærde
Alt det Moses og profetene hadde skrevet ned var nå oppbevart i bokruller. 
Mennene som skrev av Guds Ord og kopierte det til nye bokruller, ble kalt 
skriftlærde. De ble holdt for å være slike som kjente Skriftene og kunne 
forklare Guds Ord.
Mange av de skriftlærde var stolte på grunn av at de var lærde menn. 
De trodde at de levde til velbehag for Gud, bare fordi de kunne huske og 
forklare meningen av mange Skriftavsnitt. De forsto ikke at det er viktigere 
for Gud at vi tror Hans Ord og er lydig imot det.

- Fariseere
Noen andre som også var jødiske ledere ble kalt fariseere. Fariseerne 
prøvde å gjøre seg gode for Gud ved å holde mange forskjellige lover og 
regler som de hadde laget selv. Fariseerne la noe til Guds Ord.
De trodde ikke at de var syndere som andre mennesker. De holdt seg unna 
de som ikke var fariseere. De var stolte og mente at de på grunn av det de 
gjorde, var gode nok til å bli akseptert av Gud.

- Saddukeere
Andre jødiske ledere ble kalt saddukeere. Saddukeerne gikk også til 
tempelet og ville tilbe Gud. Men det var mange ting Gud hadde skrevet 
ned i sitt Ord de ikke trodde på.

1 Dåpen symboliserer for den troende at han er identifi sert med Kristi død, begravelse og 
oppstandelse. (se Rom. 6,3-4.)
Mange tror at dåpen frelser eller at det er nødvendig å bli døpt for å bli frelst. Unngå 
diskusjon om dette emnet. Understrek temaet i leksjonen - at Johannesdåpen var en 
omvendelsesdåp, men kunne ikke frelse folket fra syndene deres.



Notater

7

De trodde f. eks. ikke at det fantes engler, heller ikke at det var noen 
oppstandelse fra de døde. De forkastet alt unntatt de fem første bøkene av 
Skriftene. 1. til 5. Mosebok.
De ville gjerne ha et godt forhold til de romerske herskerne for å sikre 
seg gode posisjoner som ledere for jødene. De stolte ikke på Gud i sine 
hjerter.

Mange av disse religiøse lederne ville ikke innrømme at de var syndere - de 
ville ikke omvende seg og bli enig med Gud.
- De mente de var gode nok til å bli akseptert av Gud.
- Johannes talte strengt til fariseerne og saddukeerne fordi de var så stolte.

Forklar:
Når vi snakker om å være stolt av seg selv, mener vi å ha en holdning som 
sier, ”Jeg tror jeg vet best selv, samme hva Gud sier.”
Stolthet er det samme som å være selvgod og skrytete. Mange mennesker 
tror at de alltid har rett. Selv om de vet de har feil, kan de ikke innrømme 
det. De vil at alle skal synes godt om dem, enda de er syndere som alle 
andre.
Hvis vi oppdager at vi er uenig i det Gud sier i sitt Ord, eller tenker, ”Dette 
gjelder ikke meg,” skyldes det trolig at vi er stolte!

(Ordspr. 3,34; Jakob 4,6.)
Gud taler strenge ord til de som er stolte.
Gud kjemper imot de som er stolte og ikke bøyer seg for Ham.
Men Han har lovt å hjelpe og frelse dem som erkjenner at de er syndere og vet 
at bare Gud kan hjelpe dem.

LES Matteus 3,8.

Johannes sa til fariseerne og saddukeerne at dersom de virkelig trodde på det 
Gud sa om dem gjennom Johannes, måtte de vise det ved sine gjerninger.

LES Matteus 3,9.

Mange jøder var stolte av at Abraham er far for deres nasjon.
De trodde at Gud ville ta imot dem på grunn av at de var etterkommere av 
Abraham.

Sammenlign:
- Noen mennesker tror at de vil bli mottatt av Gud automatisk fordi de har 

troende foreldre.
- Eller de tror at Gud vil ta imot dem fordi de har vokst opp i en menighet og 

vært med på gudstjenestene og møtene.
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VIS PLAKATEN, “GUD OG MENNESKET,” LEGG TIL “Foreldrenes tro” 
OG “Menigheten.”

Ingen blir godtatt av Gud på grunn av foreldrenes tro eller ved å ha vokst opp 
i en menighet. Gud dømmer hver enkelt utfra sin egen tro på Ham.

Johannes sa til fariseerne og saddukeerne at de ikke skulle være stolte eller 
sette sin lit til at de var Abrahams barn.
- Gud kan gjøre alt Han vil. Han kunne oppreise barn for Abraham av 

steinene på jorden om Han ville.
- Han sa rett ut til dem at de ikke hadde noe å rose seg av.

F. Hva Johannes sa om Frelseren.

Tema: Jesus Kristus er Gud.

LES Johannes 1,24-27.

Johannes var Guds profet, sendt til å forberede folket på å ta imot og tro på 
Frelseren.
- Johannes var et vanlig menneske.
- Men Frelseren som skulle komme, var Guds Sønn!

Forklar:
På den tiden Johannes levde hadde folk tjenere som gjorde arbeidet for 
dem. En stor person ville ikke engang ha på seg eller ta av seg skoene selv. 
Det skulle tjeneren gjøre. Johannes sa at han ikke engang var verdig til å 
ta skoene av Frelseren. Frelseren var Guds Sønn. Han var verdens Skaper 
- den som hadde gitt Johannes livet.
(Kol 1,16.)

G. Johannes døper Jesus.

I Lukas 3,23 står det at Jesus nå var omtrent tretti år gammel.

LES Matteus 3,13-16.

MENNESKET GUD

Foreldrenes tro

Menigheten
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Selv om Jesus kom for å bli døpt, var det ikke fordi Han var en synder som 
behøvde omvendelse som de andre som ble døpt av Johannes.
- Jesus var født fullkommen.
- Han levde i full overensstemmelse med Gud.
Jesus kom for å bli døpt av Johannes fordi dette var Guds befaling til alle jøder 
som trodde at Johannes var Guds profet.
Den Hellige Ånd kom over Jesus for å gi Ham kraft til å gjøre alt Gud Faderen 
hadde planlagt at Jesus skulle gjøre.
Jesus var også allmektig Gud, men Han kom som et menneske. Han valgte å 
være avhengig av Gud, Den Hellige Ånds kraft til å gjøre Guds gjerninger her 
i verden.

H. Hva Gud sa om Jesus.

Tema: Jesus Kristus er Gud.

LES Matteus 3,17.

Gud Fader kalte Jesus sin Sønn.
- Jesus var et menneske.
- Men Han var også Gud Sønnen som hadde kommet ned fra Himmelen.

VIS PLAKATEN, ”JESUS KRISTUS ER GUD.”

Tema: Jesus Kristus er hellig og rettferdig.

Gud var fullt ut tilfreds med Jesus.
- Jesus var det eneste menneske som gjorde alt etter Guds vilje.
- Gud visste at Jesus var absolutt uten synd.
- Jesus var fullstendig hellig og rettferdig, fullkommen i Guds øyne.

I. Jesus, Guds Lam.

Tema: Jesus Kristus er den eneste Frelseren.

LES Johannes 1,29.

Da Johannes så Jesus, sa han at Jesus var Guds Lam som var sendt av Gud til 
verden.

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 60,
”DØPEREN JOHANNES FORTELLER 
FOLKET AT JESUS ER GUDS LAM”
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Senere skal vi se mer på hva Johannes mente da han sa at Jesus var Guds 
Lam.

J. Johannes visste at Jesus var Frelseren som var lovt.

LES Johannes 1,30-37.

Johannes visste ikke hvem Frelseren var, men da han så tegnet fra Gud, var 
han sikker på at Jesus var Guds Sønn, verdens Frelser.

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

K. Konklusjon.

Hva med oss?
Må vi ha tegn slik som Gud gav Johannes som bevis på at Jesus var Guds 
Sønn og den lovede Frelseren?
- Nei, vi trenger ikke overnaturlige tegn.
- Vi har Guds Ord, Bibelen.
Jesus er Guds Lam.
Han er den eneste Frelseren for hele verden, og den eneste Frelseren for deg 
og for meg!
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SPØRSMÅL

1. Hva var det Johannes sa til folket? Han sa at de skulle vende om 

og bli døpt.

2. Hva vil det si å vende om? Det vil si å få et annet sinn og andre 

tanker om seg selv, om sin synd og om Gud. Det betyr at en blir 

enig med Gud i at en er en synder som har brutt Hans bud, og at 

en ikke kan gjøre seg selv god nok til å bli akseptert av Gud.

3. Hvem var det Johannes skulle forberede folket på å ta imot?

Den lovede Frelseren.

4. Hvem var de skriftlærde?

a) Jødiske ledere som hadde handskrevne kopier av det Gamle 

Testamentet.

b) De var stolte av sin kunnskap.

c) De var ikke klar over at det er ikke bare å kjenne Guds Ord som 

er viktig, men også å tro det og å gjøre etter det.

5. Hvem var fariseerne?

a) De var religiøse ledere for jødene

b) De prøvde å holde mange regler som de selv hadde laget, for å 

bli akseptert av Gud.
c) Fariseerne var stolte og trodde at Gud aksepterte dem på grunn 

av deres egne gjerninger.

6. Hvem var saddukeerne?

a) De var også religiøse ledere for jødene.

b) De trodde ikke at hele det Gamle Testamentet var Guds Ord.

c) Saddukeerne var mer opptatt av å bli godtatt av de romerske 

herskerne og sine egne posisjoner, enn å bli godtatt av Gud.

7. Hvorfor tok ikke prestene og andre religiøse ledere imot 

Johannes sin forkynnelse? 

a) De trodde at de allerede var godtatt av Gud på grunn av det de 

gjorde.
b) De trodde at Gud ville akseptere dem fordi de var etterkommere 

av Abraham.
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8. Må vi bli døpt for å bli frelst fra straffen for vår synd? Nei, 

dåpen kan ikke gjøre noe til vår frelse. Dåpen var en måte Gud sa 

at menneskene kunne vise at de var enige med Ham.

9. Hvem var det som hjalp Jesus i alt Han gjorde her på jorden?

Gud Den Hellige Ånd ledet og hjalp Jesus i alt Han gjorde.

10.Hva sa Gud Fader da Jesus var døpt?

a) Gud Fader sa at Han hadde velbehag i Jesus.

b) Gud Fader ba disiplene høre på Jesus.

c) Han kalte Jesus sin Sønn.

11.Har noen andre levd til Guds behag slik Jesus gjorde? Nei, 
ingen andre mennesker har levd til Guds behag i alle ting slik Jesus 
gjorde.
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FORSLAG TIL OPPGAVER    FORSLAG TIL OPPGAVER    FORSLAG TIL OPPGAVER LEKSJON 33

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 - Johannes 1,29
 Skriv ned minneverset på et papir og dekorer rundt. 

3. Bøker i Bibelen
Bruk metoden som ble brukt i leksjon 24. Repeter bøkene i GT ofte. De 
som trenger ekstra hjelp, må få det.

4. Hva betyr ”omvendelse”?
Tegn en strekfi gur på et papir. Tegn på ”snakkebobler”. Skriv i 
snakkeboblene etter hvert som du forteller til barna. når du er ferdig, kan 
du la barna tegne fi guren selv.

- Jeg er en synder. Jeg kan ikke gjøre meg selv god nok for Gud.
- Du er min Skaper!
- Du har rett, Gud. Jeg er enig med deg.

Diskuter:
Kan omvendelse frelse en person? (Nei.) Hva er omvendelse? 
(Omvendelse er å bli enig med Gud - i hvem Han er. Han er min Skaper. 
Det betyr også å bli enig med Gud i at jeg er en fortapt synder, som ikke 
kan frelse meg selv fra Satans makt, fra synden og døden. Gud har rett. )

5. Skriftlærde, fariseere eller saddukeere?
For å hjelpe barna til å huske karakteristikken av disse tre gruppene av 
jødiske ledere, kan du la dem spille dette rollespillet. (Dere kan også lese 
rollespillet.)
Barna som hører/ser på kan gjette hvilken gruppe den tilhører som 
aktørene spiller.

Skriftlærd:
Jeg har en svært viktig jobb. Jeg tar meg av skriftrullene i tempelet. Jeg 
vet mer om Guds Ord enn alle andre. Jeg er sikker på at Gud vil ta imot 
meg, fordi jeg er en svært god bibellærer.

Fariseer:
Jeg er en svært viktig religiøs leder for jødene. Jeg kommer fra en gruppe 
av religiøse ledere som har vært fra lang tid tilbake, og vi har skrevet 
noen viktige lover i tillegg til Guds Lov. Svært få andre holder disse 
lovene. Jeg vasker alltid hendene før jeg spiser. Jeg ber regelmessig. 
Alle kan se at jeg ber. Jeg vet at Gud vil godta meg, fordi jeg er en svært 
religiøs person, og jeg holder loven bedre enn noen andre av jødene.
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Saddukeer:
Jeg er en svært viktig religiøs leder for jødene. Jeg har en høy stilling. 
Jeg har et godt forhold til de romerske herskerne, fordi jeg er så klok og 
dyktig. Min gruppe er spesiell, for vi er de eneste som holder Loven og 
ikke blander inn noe annet. Vi vil ikke godta annet enn bøkene Moses 
har skrevet. Jeg passer nøye på å være på god fot med romerne, for jeg 
vil ikke at noe skal ødelegge for min posisjon.

Disse karakteristikkene vil hjelpe barna med å forstå bibelfortellingene i 
de kommende leksjonene bedre.

6. Jesus, fullkomment menneske.
Samtal med barna om at vi alle er syndere, og at vi ikke kan leve til 
Guds behag. Spør om de vet om noen som er god nok for Gud. (Nei, vi 
er alle etterkommere av Adam - syndere.)
Del ut papir og blyanter til barna. La dem slå opp Matteus 3,17 og les 
det høyt. La barna skrive ned hva Gud sa om Jesus. (”Min Sønn, den 
elskede, som jeg har velbehag i.”)
Gud var fullstendig tilfreds med Jesus. Jesus hadde ingen synd. Han 
var ikke etterkommer etter Adam. Han var Guds Sønn, hellig og 
fullkommen.



Navn____________________________

GUD oppfyller sitt løfte ved å sende
Jesus, Frelseren

1. Navnet Immanuel betyr, ”__________ _________ __________.”

2. Jesus ble født i landet ______________.

3. Profetene hadde skrevet at Jesus skulle bli født i byen  _________________.

4. Det var rett av de vise menn å tilbe Jesus, fordi Jesus var ___________ 

_________.

5. Gud sa til Josef at han skulle ta Jesus med til _____________ for å komme 

unna Herodes.

6. Jesus, Guds Sønn, ble født inn i verden for å bli ______________ - og redde 

menneskene fra Satan.

7. Jesus så ut akkurat som andre mennesker, men Han var annerledes på den 

måten at Han var  sann _________ så vel som sant menneske.

8. Jesus gjorde aldri noe _________, det vil si, Han syndet aldri. Han var født 

syndfri. Han verken tenkte, sa eller gjorde noe som ikke var til behag for Gud.

       9. Jesus er den eneste som er født syndfri. Alle andre har arvet den syndige 

naturen fra _________.

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

BETLEHEM, EGYPT, ADAM, ISRAEL, FRELSER, GALT
GUD MED OSS, GUD, GUDS SØNN

Repetisjon 33
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SAMTALE 33    Gud sendte Johannes for å forkynne
    og døpe, Johannes døpte Jesus.

Terje: Onkel Dagfi nn, jeg lurer på hva jeg skal bli når jeg blir stor.
Onkel Dagfi nn: Det er et godt spørsmål, Terje. Jeg vet om noen som har svaret!
Janita: Gud vet det, ikke sant?
Onkel Dagfi nn: Helt sikkert, Janita. Husker du hva Sakarias sa om sønnen sin, 
Johannes? Gud Den Hellige Ånd sa til Sakarias at Johannes skulle rydde vei 
for Frelseren.
Terje: Gud visste det allerede før Johannes var født!
Onkel Dagfi nn: Det var det samme med Jesus Kristus, Guds egen Sønn. Gud 
sendte Ham for å bli Frelseren. Gud hadde planlagt det allerede før Han skapte 
verden! Han visste at vi ville få bruk for en Frelser.
Janita: Gud er helt suveren! Jeg klarer ikke å forstå alt det der!
Onkel Dagfi nn: Det klarer ikke jeg heller, men jeg tror det.
Terje: Hva mente Gud da Han sa at Johannes skulle rydde vei for Frelseren?
Onkel Dagfi nn: Frelseren, Jesus Kristus, kom til jorden for å frelse folket fra 
syndene deres. Gud ville at menneskene skulle forstå at de var syndere som 
behøvde en Frelser.
Janita: Mener du at menneskene ikke forsto det?
Onkel Dagfi nn: Janita, jeg husker at du sa du ikke trodde at du hadde brutt 
noen av budene. 
Janita: Det stemmer det, onkel Dagfi nn. Det hadde jeg glemt. Jeg trodde 
virkelig at jeg ikke hadde gjort det, men nå vet jeg at jeg har.
Terje: Hvordan fi kk Johannes folket til å tenke på syndene sine?
Onkel Dagfi nn: Johannes dro ut til landsbygden og forkynte til folket. Han sa 
at de måtte omvende seg, for Guds rike var kommet nær.
Janita: Hva betyr det å omvende seg?
Onkel Dagfi nn: Det vil si å få et annet sinn. Andre tanker om seg selv og 
syndene sine. Å omvende seg betyr å bli enig med Gud i at en er en synder som 
trenger en Frelser.
Terje: Jeg trodde det var å angre på noe en hadde gjort galt og ikke gjøre det igjen.
Onkel Dagfi nn: Mange tror det samme som deg, Terje, men Gud vil at 
menneskene skal komme til Ham akkurat som de er, som syndere. Bare Gud 
kan frelse folk fra syndene deres.
Janita: Hva mente Johannes med at Guds rike er kommet nær?
Onkel Dagfi nn: Han bekjentgjorde at Jesus, Frelseren, hadde kommet til verden.
Terje: Forsto folket hva han mente?
Onkel Dagfi nn:  Egentlig ikke. Men noen få som ventet på Frelseren, fulgte 
Jesus og hørte på Ham. De forsto ikke at Han virkelig var Gud. De ventet på en 
konge som skulle befri dem fra romerne.
Janita: Johannes hadde en helt spesiell oppgave - å fortelle folket at Jesus var 
kommet!
Onkel Dagfi nn: Ja, det hadde han, Janita. Men vet du hva? Johannes var en 
fattig mann. Han levde ute i ødemarken og spiste mat han kunne fi nne der.
Terje: Helt utrolig! Jeg regnet med at han var rik. Han gjorde jo en stor jobb 
for Gud.
Onkel Dagfi nn: Nei, Terje, det er ikke slik Gud gjør det. Det er menneskenes 
måte å gjøre det på. Johannes var rik i Gud - Han trodde på Gud, og Gud 
aksepterte ham. Men i verdens øyne var Johannes svært fattig. Det var Jesus også.
Terje: Gud overrasker, ikke sant? Han er ikke slik jeg trodde.
Janita: Han er … vel, Han er bedre. Han gjør alt så spesielt.
Onkel Dagfi nn: Du har rett, Janita. Gud er en forunderlig Gud!


