
LEKSJON 40

- Fariseernes og de skriftlærdes
vei til frelse er ikke Guds vei -
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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, som viser fariseerne og de skriftlærdes gudsdyrkelse, 
viser forskjellen mellom en overfl adisk religion og sann tro på Gud. 
Menneskenes gode gjerninger kan ikke frelse dem. De må komme til Gud 
ved tro på Jesus Kristus som sin Frelser.
Leksjonen viser også forskjellen mellom fariseerne og tolleren. Tolleren ble 
akseptert av Gud fordi han så at han var en synder og kom til Gud ved tro.

Mark 7,1-9 og 14-23; Lukas 18,9-14.
Matt 6,1-18; 23,1-39; Rom 2,17-29; 3,1-31

MINNEVERS: Johannes 6, 36

MÅL:
• Å vise at mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg 

selv.
• Å vise at menneskene kan komme til Gud bare etter Guds vilje og plan.

DENNE LEKSJONEN SKULLE HJELPE BARNA TIL
• Å se at de ikke kan skjule sin synd for Gud.
• Å se at gode gjerninger ikke kan frelse dem.
• Å se at bare Gud kan frelse dem.

PERSPEKTIV FOR LÆREREN
Jesus Kristus kom for å sette menneskene fri - en frihet som Loven ikke kunne 
gi. Loven ble gitt for å vise menneskene at de er syndere. Kristus oppfylte hele 
Loven. Han tar bolig i den som tror og gir frihet og kraft til å gjøre det som er 
rett. Dette er en glede i Herren og ikke på grunn av Lovens krav.
Selv om Loven ikke kan sette menneskene fri fra synden, er det Loven de fl este 
mennesker prøver å følge. Kjødet vil gjerne «gjøre» og «fortjene», men ikke ta 
imot ved tro av nåde. Selv små barn lærer å innrette seg etter lover og regler, 
uten at det forandrer hjertets innstilling.
Når vi underviser, trenger vi hele tiden å be Gud om hjelp til å forkynne 
budskapet om Hans nåde. Det er en vidunderlig, ufortjent gaven Han gir til 
syndere som ikke fortjener det. Vi blir frelset ved Hans nåde, og vi vokser ved 
Hans nåde.
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Tenk over det. Er det noe ved oss som fortjener ros fra Ham? Nei! Barna må få 
vite at vi ikke kan stole på at våre gode gjerninger skal få Gud til å ta imot oss. 
Det er bare på grunn av det Han gjorde for oss ved Jesus Kristus, at Han tar 
imot oss. Vi kom til Ham akkurat på samme måte som tolleren, - en synder som 
trodde på at Gud ville tilgi ham og gi ham et nytt liv.

BILDER
• Kronologisk bilde nr. 72, «Tradisjonene til fariseerne»
• Plakat 4, «Gud og mennesket»
• Plakat 1, «Vi lærer om Gud»

SPESIELLE FORBEDREDELSER
• Kopier Repetisjon - 40 og Samtale - 40 (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 39 ved å gjennomgå “Repetisjon - 40”
Les Samtale - 40. NB: ”Onkel Dagfi nn” bør bli lest av en voksen.

A. Introduksjon.

Har du noen gang hatt dårlig holdning, men prøvd å skjule det for andre?
Det har vi nok alle.
Vi kan klare å lure foreldrene våre, men vi kan ikke lure Gud.
Gud ser alt.
(1 Sam 16,7; Hebr 4,13)

B. Fariseernes lover og regler.

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

Tema: Mennesket kan komme til Gud bare etter Hans vilje.

LES Mark 7,1-5.

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 72,
«TRADISJONENE TIL FARISEERNE»

(5 Mos 6,8; Matt 6,2 og 5; 23,1-28)

Merk:
En typisk fariseer pleide å ha en liten skinnboks med skriftsteder på 
pannen. Han hadde også en annen boks festet på armen med en lærsnor. 
Gud hadde gitt israelittene påbud om å binde lovene om sine hender og 
bevare dem mellom øynene. De hadde tatt Guds påbud bokstavelig og ville 
at alle skulle se at de holdt Guds Lov. Når en typisk fariseer gav penger til 
en fattig, forsikret han seg om alle så at han gjorde det. Han ville gjerne be 
offentlig så alle skulle se det.
Alt han gjorde - holde loven, gi, be -  var ikke galt i seg selv, men han hadde 
feil holdning i hjertet sitt. Han gjorde ikke dette fordi han trodde på Gud og 
at Han ville frelse ham fra syndene sine. Fariseeren mente at han var god 
nok i seg selv framfor Gud. Han ville at folk skulle se hvor god han var.
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Fariseerne mislikte Jesu disipler, fordi de ikke gjorde det som fariseerne sa 
var nødvendig for å bli godtatt av Gud.

Merk:
Fariseerne la mange lover til de opprinnelige lovene Gud gav til Moses.1

Ingen klarte å holde alle disse lovene, men fariseerne la dem på folket 
og fordømte dem når de brøt noen av dem, selv om fariseerne brøt disse 
lovene selv. De hadde ingen medfølelse med syndere.

− De roste seg selv av å gjøre ytre ting, som å vaske hendene, rense kopper 
og kar og tørke over bordet før de spiste.

− Men de var ikke klar over at Gud så synden i hjertet deres.

Sammenlign:
Det fi nnes også slike mennesker i dag som gjerne vil vise hvor religiøse de 
er og kritisere andre som ikke er som dem. Men i hjertet er de fremdeles 
under Satans herredømme.

C. Jesus fordømmer fariseerne.

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

LES Mark 7,6.

(Jesaia 29,13)

Jesus siterte hva profeten Jesaia hadde sagt om jødene.
− De sa mange gode ting om Gud med munnen.
− Men de elsket ikke Gud med hjertet, eller holdt Hans Ord.

Tema: Menneskene kan bare komme til Gud på Guds måte og etter   
  Hans vilje.

LES Mark 7,7-9.

Gud godtok ikke gudsdyrkelsen til jødene som ikke mente det av hele sitt 
hjerte.
− Gud forkastet dem.
− De kom ikke til Gud på den måten at de var enige med Ham om at de var 

syndere, og de stolte ikke på Hans løfter om Frelseren.

1 Fariseerne la mange lover til som de trodde ville holde mennesker fra å bryte Guds 
opprinnelige lover. F. Eks. Hadde de 39 «prinsipielle typer av ting som var forbudt å gjøre 
på sabbaten.» (The Illustrated Bible Dictionary, Vol. 3, s. 1210.)
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Sammenlign:
Det fi ns fremdeles mennesker som forkynner sine egne tanker isteden for 
Guds Ord.
Mange religioner inneholder regler som ikke er nevnt i Bibelen.
Det blir sagt at dersom menneskene følger disse reglene og gjør det som 
religionen lærer, vil Gud ta imot dem.

LEGG TIL «Følge regler», PÅ PLAKAT 4, «GUD OG MENNESKET»

− Gud sier at slik forkynnelse er nytteløs.
Det er veldig galt å legge noe til eller ta noe fra Guds Ord.

D. Ikke hva vi spiser, men hva vi er.

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

De skriftlærde og fariseerne la stor vekt på at de ikke skulle spise spesielle 
typer mat.
De trodde at slike ting skulle hjelpe dem til å bli godtatt av Gud.

LES Mark 7,14-19.

Jesus gjorde det klart at det ikke var det vi spiste som gjorde oss urene for 
Gud, men synden som er i våre hjerter.

Tenk over:
Hvordan kan mat vi spiser eller ikke spiser forandre hjertene våre?
Det vi spiser kan aldri forandre våre syndige hjerter, og det kan aldri 
gjøre oss fullkomne for Gud.

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

LES Mark 7,20-23.

Menneske

Gode gjerninger

Følge regler

GUD
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Gud ser all ondskapen i hjertene våre.
− Det er dette som gjør at Gud ikke kan ta imot oss.
− Selv om vi ikke gjør de onde tingene, sier Gud at ondskapen likevel er i 

hjertene våre. Derfor kan Han ikke godta oss.

Tenk over:
Husk hva som står i Jakobs brev 2,10. Dersom vi har brutt et av budene, er 
vi skyldige i alle.

E. Den stolte fariseer.

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

Tema: Mennesket kan komme til Gud bare etter Hans plan og Hans vilje.

LES Lukas 18,9-12.

Jesus fortalte en lignelse.
En lignelse er en historie som lærer oss noe om Gud og vårt forhold til Ham.
Fariseeren dro opp i tempelet for å be.
− Han var en stolt person som mente han var god og gjorde mye godt.
− Han trodde at Gud ville godta ham fordi han var en god person.

Sammenlign:
Denne fariseeren var som Kain. Kain kom til Gud på sin egen måte og 
stolte på det han selv hadde dyrket fram av jorden.

Gud forkastet Kain, og Gud forkastet også fariseeren.

Sammenlign:
Hvis du spurte mennesker i dag hva de trodde skulle til for at Gud skulle ta 
imot dem i Himmelen, ville kanskje mange svare at de håpet at Gud ville ta 
imot dem på grunn av de gode gjerningene de hadde gjort.
− De har gjort så godt de kunne.
− De er medlemmer i en kirke.
− De er døpte.
− De har gitt penger til misjonen.
− De har gitt til fattige.

Eller de ville kanskje svare at de håpet Gud ville ta imot dem på grunn 
av ting de ikke har gjort.

− De lyger ikke.
− De banner ikke.
− De stjeler ikke.
Det vil si at de mener de er bedre enn dem som gjør slike ting.
Hva mener du? Er det noe godt i deg som gjør at Gud vil akseptere deg?

Gud sier at alle har syndet. Alle er skilt fra Gud, og det er ingenting noen kan 
gjøre selv for å  komme tilbake til Gud. (Rom 3,23)
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LEGG TIL « Gode gjerninger» «Dåp» «Gi til misjonen» «Ikke drikke eller 
røyke», PÅ PLAKATEN «GUD OG MENNESKET»

Vet du hva Gud sier om menneskets egenrettferdighet?
Gud sier i Jesaia 64,5 at «Vi ble som den urene alle sammen. All vår 
rettferdighet ble som et urent klesplagg...»

F. Den ydmyke tolleren.

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

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

LES Lukas 18,13.

Husk:
Husker du at vi leste om en som var toller? Jo, det var Levi, som ble kalt 
Matteus. Husker du hva folk mente om tollerne? De likte dem slett ikke, 
for tollerne tok mer betaling enn de hadde lov til og stakk det i sin egen 
lomme. De rett og slett stjal fra folket.

Denne tolleren prøvde ikke å skjule synden sin for Gud.
− Han så på seg selv slik Gud så ham.
− Han var enig med Gud om at han var en synder.
− Han visste at hvis Gud ikke sendte en Frelser, ville han gå fortapt og bli 

straffet for sine synder.
Men denne tolleren trodde på Herren som sin Frelser.
− Gud hadde miskunn med ham.
− Gud tilgav ham og tok imot ham.

Menneske GUD

Gode gjerninger

Følge regler

Gå på møte

Gi til misjonen

Ikke drikke eller 
røyke
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Sammenlign:
Han var som Abel som var enig med Gud og trodde på at bare Gud kunne 
frelse ham.

G. Jesus sin mening.

Tema: Menneskene kan bare komme til Gud på Guds måte og etter Hans 
  vilje.

LES Lukas 18,14.

Fariseeren ville ikke innrømme at han var en skyldig og hjelpeløs synder som 
trengte Guds miskunn. Derfor fi kk han ikke tilgitt syndene sine av Gud.
Gud forkastet ham slik Han hadde forkastet Kain.

Tema: Menneskene må ha tro for å komme til Gud og bli frelst.
Tema: Gud er kjærlighet. Han er miskunnelig og nådig.

Tolleren var annerledes.
− Han trodde på Guds Ord og innrømte at han var en hjelpeløs synder som 

bare kunne bli frelst fra Guds dom ved Guds nåde og miskunn.
− Denne tolleren fortjente å bli skilt fra Gud for evig.
− Men på grunn av Guds kjærlighet, miskunn og nåde, ble han mottatt av 

Gud, på samme måte som Abel.

 (Rom 5,8; Rom 3,19-28)

H. Konklusjon.

Selv om en person blir dårlig likt, og om han ikke har gjort noe godt, vil 
Gud ta imot ham hvis han kommer til Gud ved tro på Jesus Kristus som sin 
Frelser.1

Gud vil ta imot alle som tror på Jesus Kristus som sin Frelser.
− Det er den eneste grunnen til at Gud tar imot noen.
− Han vil forkaste alle som kommer til Ham på andre måter.
Det er ingen som kan frelse seg selv.

1 Dette betyr ikke at vi mener en kan leve urettferdig, uten å være lydig imot Gud. Det vi 
mener er at den eneste veien til frelse for et menneske er å komme til Gud ved tro på Jesus 
Kristus og det frelsesverk Han har gjort.
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SPØRSMÅL

1. Hvorfor var fariseerne sinte på Jesus sine disipler? Fordi de 

ikke fulgte reglene som fariseerne mente var nødvendige for å leve 

rett for Gud.

2. Hva sa profeten Jesaia om mennesker som fariseerne? Jesaia 

sa at de sa mye godt om Gud med munnen, men i hjertene trodde 

de egentlig ikke på Guds Ord. De elsket ikke Gud eller holdt Hans 

Ord.

3. Er det rett at noen legger egne tanker og regler til det som står 

i Bibelen? Nei, vi må aldri legge noe til eller ta noe fra det Gud har 

sagt i Bibelen.

4. Kan det vi spiser eller kler oss med gjøre slik at Gud vil ta imot 

oss eller forkaste oss? Nei, det er ikke det vi putter i munnen eller 

klærne vi har på oss som gjør at Gud tar imot oss eller forkaster 

oss.

5. Menneskene dømmer etter det de ser utenpå, men hva ser Gud 

etter? Gud ser etter hvordan vi er i hjertet.

6. Hvorfor tok Gud imot tolleren, men forkastet fariseeren? Fordi 

tolleren var enig med Gud i at han var en synder og behøvde Guds 

miskunn. Fariseeren var stolt og mente at han var god nok i seg selv 

til å bli mottatt av Gud.
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FORSLAG TIL OPPGAVER   FORSLAG TIL OPPGAVER   FORSLAG TIL OPPGAVER   LEKSJON 40

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 6,63
Mens barna pugger dette verset, kan du minne om at ordet «ånden» i 
dette verset refererer til Guds Hellige Ånd. «Kjødet» refererer til ting 
menneskene prøver å gjøre i egen kraft.
Understrek at vi er hjelpeløse syndere som ikke kan frelse seg selv. Vi er 
avhengige av Gud. Han er den eneste som kan gi oss evig liv.

2. Bøker i Bibelen
Bruk metoden som ble brukt i leksjon 24. 
Fra tid til annen kan du la barna fi nne minnevers de har lært tidligere. Det 
hjelper dem til å bli kjent i Bibelen, og også til å huske minneversene.

3. Se på hva Jesus gjorde! 
(Se oppgave 6 i Leksjon 38.)

4. Ser fl ott ut på utsiden
Finn en fl ott kakeboks med lokk på bordet. Legg noe i boksen som barna 
slett ikke vil like.
Legg kakeboksen i et plastnett fra en butikk. Ta plastnettet med til møtet. 
Ta ut kakeboksen og plasser den på bordet uten kommentarer.
Når barna spør om hva som er i boksen, kan du bare si: «Hva tror du det 
er?»
Etter at du har fortalt om hvordan fariseerne var, kan du holde opp 
kakeboksen og si: «fariseerne var som denne kakeboksen. De så ut som 
de var veldig gode mennesker, men (ta lokket av boksen) på innsiden var 
de slett ikke så bra!»

Minn om at ingen er god uten Gud. Ingen kan lure Gud. Han vet hva som 
bor i menneskehjertet. Gud vet alt. Alle har syndet.

5. To menn som ba
La barna tegne de to menn som kom for å be.

Mens de tegner, kan du minne om at fariseerne trodde de var gode nok i 
seg selv til å bli mottatt av Gud. Fariseerne var stolte og mente at de ikke 
var syndere som var skilt fra Gud.
Tolleren var enig med Gud om sine synder. Han visste at han ikke kunne 
frelse seg selv, men fortjente å bli skilt fra Gud for all evighet. Han 
trodde Guds Ord.
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Tolleren var enig med Gud om sine synder. Han visste at han ikke kunne 
frelse seg selv, men fortjente å bli skilt fra Gud for all evighet. Han trodde 
Guds Ord.
Spør om hvem av de to Gud tok imot. (Tolleren, fordi han var enig med 
Gud om sin synd og trodde på Guds Ord.)

6. Ikke imponert
Barna kan framføre Samtale - 40, bak i denne leksjonen. Samtal om 
innholdet.
F. eks.:
Hva gjorde Janita da hun trodde hun var god nok for Gud.? (Lærte 
bibelvers.)
Er det noe galt med å lære bibelvers? (Nei.)
Hva var galt med det hun gjorde? (Hun var stolt over seg selv.)
Har du noen gang vært stolt over ting du har gjort?
Hva vil det si «å skryte?»
Hva vil det si «å vise seg?»
Er Gud imponert over av vi fremhever oss selv?
Hvem er det som gir oss kraft til å gjøre noe i det hele tatt? (Gud.)
Hva er det Gud vil at vi skal erkjenne? (At vi alle er syndere. Vi kan ikke 
tilfredsstille Gud ved noe vi gjør. Han vil at vi skal være klar over at vi er 
hjelpeløse syndere og tro på Jesus Kristus.)

7. Guds vei
Sett opp en plakat. Del den i to kolonner. Skriv «Guds vei» over den ene, 
og «fariseernes og de skriftlærdes vei» over den andre. Skriv følgende 
uttrykk på papirstrimler: Tro Guds Ord - Erkjenn at vi er syndere - Kom 
til Gud ved tro - Tro på Jesus Kristus som Frelser - Gi penger til de fattige 
- Be offentlig - Hold loven i det ytre - Si fi ne ting om Gud - Spis bare 
spesiell mat - Tro på sin egen godhet.
Lim strimlene opp i riktig kolonne.

Understrek at vi ikke kan komme til Gud med noe vi gjør selv. Vi må 
komme ved tro, bekjenne at vi er syndere, og tro på Jesus Kristus.



Navn____________________________

JESUS metter fem tusen menn
pluss kvinner og barn

1. Folket fulgte Jesus fordi Han hadde gitt dem noe å ____________.

2. Jødene feiret _____________ for å minnes at Gud fridde israelittene ut fra 

Egypt.

3. Da Gud så blodet på dørstolpene, gikk Han forbi det huset og den __________ 

i det huset døde ikke.

4. Jesus gjorde store ______________ som viste at Han var sann Gud.

5. Jesus ville ikke at folket skulle gjøre Ham til konge. Han visste hva de tenkte i 

sine ______________, at Han skulle fri dem fra romernes herredømme.

6. Folket brydde seg mer om ___________ for kroppen enn det evige livet Jesus 

ville gi dem.

7. Gud gav israelittene manna i ørkenen for at de ikke skulle dø. På samme måte 

sendte Gud Jesus Kristus som ____________, for at folket ikke skulle gå 

fortapt.

8. Alle som tror på Jesus alene, er ___________ fra Satan, synden og evig 

fortapelse.

Bruk ord fra ordbanken og fyll ut setningene nedenfor.

FØRSTEFØDTE, HJERTER, SPISE, MIRAKLER, 
PÅSKE, FRELSER, REDDET, MAT

Repetisjon 40
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SAMTALE 40        Fariseerne og de skiftlærdes vei til
         frelse er ikke Guds vei.

Janita: Hørte du hva de guttene sa i friminuttet?
Terje: Det skal være sikkert! Helt forferdelig!
Janita: Pappa ville aldri tåle noe sånt. Jeg er glad jeg ikke snakker slik. Vet 
du? Jeg pugger bibelvers.
Terje: det har du fortalt meg før.
Janita: Har jeg? Hvis jeg lærer ti vers til, har jeg lært femti!
Terje: Og så da?
Janita: Så? Dert er bra, ikke sant?
Terje: Sikkert!
Janita: Sikkert?
Terje: Ja, men det er bare det at det høres ut som du er så stolt av det.
Janita: Jeg kan vel være stolt! Det er mye arbeid å pugge alle de versene.
Terje: Jeg lærte hele alfabetet baklengs en gang, men nå har jeg glemt det.
Janita: Det er ikke noe å være stolt av. Men når en lærer bibelvers gjør en 
Gud glad.
Å, hei, onkel Dagfi nn!
Onkel Dagfi nn: Hei, barn!
Janita: Er det ikke rett, onkel Dagfi nn, at Gud blir glad når vi lærer bibelvers 
- mye mer enn om vi lærer alfabetet!?
Onkel Dagfi nn: Dette høres interessant ut. Hvem er det som lærer bibelvers?
Janita: Jeg. Jeg har lært førti allerede.
Onkel Dagfi nn: Har du? Hva er det du lærer nå, da?
Janita: 1 Samuel 16,7: «...mennesket ser på det ytre, men Herren ser på 
hjertet.»
Onkel Dagfi nn: Flott. Vet du hva det betyr?
Janita: Nei, egentlig ikke.
Onkel Dagfi nn: Har du noen gan reagert på noe folk har sagt eller gjort eller 
hvordan de så ut?
Janita: Ja! Terje og jeg hørte noen gutter i friminuttet. Det var helt fryktelig. 
Jeg har aldri sakt slike ting.
Onkel Dagfi nn: Både du og Terje har fått god oppdragelse heime. Det er ikke 
sikkert de guttene er så heldige,
Janita: Hva mener du?
Onkel Dagfi nn: Har du tenkt over hvorfor noen oppfører som de gjør?
Terje: Som Janita. Hun er så stolt fordi hun pugger bibelvers.
Janita: Terje!
Onkel Dagfi nn: Hør her, barn. Det er fl ott å pugge bibelvers. Gud vil at vi 
skal kjenne Hans Ord. Men det er ikke bra å være stolt av seg selv. Husker 
dere at Guds Ord sier at vi er syndere alle sammen, akkurat som de guttene. 
Du visste at de var syndere på grunn av det de sa, men var det rett av deg å 
tenke at du er bedre enn dem? Du så sikkert ned på dem. Selv om en har lært 
hele Bibelen utenat, har ikke det tatt bort syndene til den personen. Janita, vet 
du at stolthet er synd?
Janita: Du har rett, onkel Dagfi nn. Når Gud ser på hjertet mitt, ser Han at jeg 
er en synder, selv om jeg lærer bibelvers.
Onkel Dagfi nn: Det stemmer, Janita, Jesus snakket mye om dette - folket på 
den tiden var akkurat som oss. Terje og du og jeg trenger å høre dette. Vi kan 
lese Markus 7.


