
LEKSJON 41

- Jesus er Kristus, Guds sønn.
Jesus forklares på fjellet -
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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 Kristi guddommelighet, (Peters bekjennelse). 
Når Jesus ble forvandlet, og Guds tale fra himmelen.
Den nevner også Jesu død, som skulle skje i nær framtid, som oppfyllelse av 
profetiene.

Mark 8,27-31; 9,2-8.

MINNEVERS: Markus 9, 7

MÅL:
• Å vise at Jesus er Kristus, Guds Sønn.
• Å vise at Gud alltid holder sine løfter.
• Å vise at Gud gir evig liv til alle som tror på Jesus Kristus.

DENNE LEKSJONEN SKULLE HJELPE BARNA TIL
• Å se at Jesus ikke bare var menneske. Han var også Gud Sønnen.
• Å se at løftene i Det gamle testamentet går i oppfyllelse.

PERSPEKTIV FOR LÆREREN
Vi snakker ofte om det «sekulariserte» samfunnet, og mener at folk er opptatt 
av det timelige og ikke det evige. Folk lever som om det ikke var noen evighet, 
men bare «her og nå.»
Også blant dem som gjør narr av Guds Ord og evig liv, er det stor interesse for 
sjelevandring og «nær døden opplevelser.» Satan, som er løgnens far, fortsetter 
med å forvrenge sannheten, og presenterer løgnen på en slik måte at folk 
foretrekker den framfor sannheten.
Fortellingen om at Jesus ble forvandlet og herliggjort, er Guds sanne fortelling. 
Moses og Elias viste seg sammen med Kristus oppe på fjellet. Det viser oss 
et glimt av det evige livet. De to menn hadde gått bort fra dette livet for lenge 
siden, men de var på ingen måte døde, for de hadde trodd på at Gud ville sende 
en Frelser.
Menn og kvinner av i dag er blitt lurt av Satan til å tro at de skal komme tilbake 
til denne verden i andre former - som menneske eller dyr eller planter. Tanken 
om reinkarnasjon er et av Satans triks for å narre folk til å ha håp om noe 
evigvarende, men det er et falskt håp.1

1 Hvis noen av barna begynner å snakke om reinkarnasjon, må du si at det står ingenting om 
det i Bibelen. Det er en av Satans løgner.
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Kanskje har noen av barna møtt denne løgnen gjennom fi lmer eller tv 
programmer. De må få vite sannheten fra Guds Ord.
Ufrelste mennesker som kan fortelle om «nær døden opplevelser», der de går 
til en herlig evighet uten å møte noen dom. Dette kan være reelle mentale 
opplevelser , men det er Fienden som står bak. Sannheten er at utenom tro på 
Jesus Kristus, er det bare dom og fortapelse.
Evigheten er en realitet, både for de som tror og de som ikke tror. Daniel 12,2, 
Mat 25,46, Joh 5,28-29 og Ap gj 24,15 taler klart om dette.
Vi har anledning til å fortelle barna sannheten om evigheten, slik Gud har vist 
oss det i sitt Ord. Dette skriftavsnittet gir oss et glimt av «herligheten» som 
skulle fylle våre hjerter med beundring og håp og glede i Herren Jesus Kristus. 
Må vi forkynne dette under bønn om at barna må komme til tro på at Gud gir 
oss evig liv i sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre!

BILDER
• Kronologisk bilde nr. 75, «Jesus forklares på fjellet»
• Oversiktskart over profetiene, (Plakat 15)
• Plakat 1, «Vi lærer om Gud»
• Plakat 14, «Jesus Kristus er Gud»

SPESIELLE FORBEDREDELSER
• Kopier Repetisjon - 41 og Samtale - 41 (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 40 ved å gjennomgå “Repetisjon - 41”
Les Samtale - 41. NB: ”Onkel Dagfi nn” bør bli lest av en voksen.

A. Introduksjon.

Liker du aprilsnarr?
Noen ganger kan det være morsomt, ikke sant? 
Men når vi snakker om hvor vi skal være i evigheten, må vi være helt sikre på 
at vi får vite sannheten!
Over hele verden er folk opptatt av syner, opplevelser, historier og tanker som 
ikke har noe med sannheten å gjøre. Det er Satans løgner som har til hensikt å 
dra menneskene bort fra Guds sannhet.
Når vi leser Bibelen, leser vi sannheten, gitt til oss av Gud selv. Han som er 
evig og ikke kan lyge.

B. Hva folket sa om hvem Jesus var.

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

LES Mark 8,27-28.

(Mark 6,14-29; 2 Kb 2,11; Mal 4,5-6.)

Kong Herodes hadde tatt døperen Johannes til fange og latt ham drepe, 
derfor trodde noen mennesker at Jesus var Johannes som var kommet tilbake 
til livet.
Andre trodde Jesus var profeten Elias. 
− Elias var en profet som hadde blitt tatt opp til Himmelen av Gud ca. 850 

år før Jesus kom til verden.
− Noen trodde at Jesus var Elias som hadde kommet tilbake til jorden.

Tema: Jesus Kristus alene er Frelser.

Jesus hadde forklart helt tydelig for folket hvem Han var.
− Han hadde fortalt folket at Han var Guds Sønn, Frelseren som Gud hadde 

lovt fra verdens begynnelse.
− Han hadde vist dem sin makt ved å gjøre store mirakler.
− Likevel var det få som trodde på Ham.

Tenk over:
Det er veldig viktig for deg hvem du tror Jesus var.1 Tror du at Han var en 
eller annen god mann? Var Han bare en lærer som gjorde mirakler? Var 
Han en ny profet?

1 Pass på at barna hører etter når du snakker om dette. Det er særdeles viktig, fordi mange er 
blitt lurt med at Jesus bare var en god mann eller en god lærer. På grunn av det Han sier om 
seg selv, og det andre sier om Ham i Skriften, kan Han ikke være noen annen enn Gud.
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Lurte Han folket eller snakket Han sant?
Dersom noe av det Han sa ikke var sant, kunne Han ikke være Guds Sønn, 
for Gud er hellig og fullkommen. Dersom Han sa sannheten, må vi tro på 
Ham og stole på det Han sa.

VIS PLAKATEN, «JESUS KRISTUS ER GUD.

(Joh 1,1-14; 8,58; 10,30: 14,7 og 9.)

Jesus sa at Han var Gud.

C. Hvem Peter trodde at Jesus var.

Tema: Menneskene må ha tro for å komme til Gud og bli frelst.
Tema: Jesus Kristus alene er Frelser.

LES Mark 8,29.

Jesus visste at disiplene Hans ikke kunne bli akseptert av Gud, Hans Far, om 
de ikke trodde at Han var Frelseren.
Peter visste og trodde at Jesus var Frelseren som Gud hadde lovt.

LES Mark 8,30.

Jesus ville at folket skulle høre på Ham og tro på Hans Ord.
− Han ville ikke at menneskene skulle følge Ham bare fordi disiplene sa at 

Han var Kristus.

Sammenlign:
Gud vil ikke at dere skal tro på Jesus bare som en lærer eller fordi en eller 
annen forteller dere hva han tror om Jesus. Du må tro på Gud og Hans 
Ord.

D. Jesus fortalte på forhånd om sin død og oppstandelse.

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

LES Mark 8,31.

Jesus visste at Han måtte dø.
− Jesus visste av Satan ville bruke de jødiske lederne til å ta livet Hans, 

fordi de ikke trodde at Han var Guds Sønn, Frelseren.
− Jesus visste også at selv om Han skulle dø og bli begravet, ville Han 

komme ut av graven etter tre dager og tre netter.
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Sammenlign:
Vet du hva som skal skje med deg i morgen? Kommer du til å bli syk? 
Hvor skal du være om et år? Hvor lenge skal du leve på jorden? Vi kan 
ikke svare på slike spørsmål.

Vi kjenner ikke framtiden, men Jesus visste alt om framtiden.
Gud vet alt.
− Jesus var ikke bare et menneske slik som oss.
− Jesus var også Guds Sønn.

Tema: Gud er trofast. Han holder alltid det Han lover. Han forandrer 
  seg aldri.

Flere hundre år tidligere hadde profetene forutsagt mange detaljer om hva 
som skulle skje med Jesus.

VIS PROFETISK OVERSIKTSKART.

Han skulle lide mye.
Han skulle bli forkastet av de jødiske lederne.
Han skulle bli drept.
Han skulle også stå opp fra de døde igjen.
Jesus visste og trodde alt som var skrevet i Det gamle testamentet om Ham.
Han visste at Han var Frelseren som Gud hadde lovt, og Han visste at alt som 
hadde blitt sagt om Ham, ville gå i oppfyllelse.
Guds Ord vil alltid bli oppfylt.
(1 Pet 1,10.11.)

E. Jesus ble forklaret på fjellet.

Tema: Jesus Kristus er sant menneske.

LES Mark 9,2-3.

Jesus hadde en kropp akkurat som oss.
Han var et sant menneske, men Han var også sann Gud.
− For folk som så Ham, så Han helt alminnelig ut.
− Men det Han gjorde og sa viste at Han var annerledes.

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 75,
«JESUS FORKLARES PÅ FJELLET»
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Tema: Jesus Kristus er Gud.

Dette var den eneste gangen mens Jesus var på jord at den guddommelige 
siden ved Jesus ble vist gjennom Hans jordiske kropp.
Den jordiske kroppen skjulte det guddommelige.
Når folk så på Ham, så de bare en vanlig mann.
(Jesaia 53,1-2; 2 Mos 36,14-19; 40,34-35: Mat 17,2.)

Husk:
Husker du tabernaklet som Gud ba Moses og israelittene om å bygge på 
Sinaifjellet i ørkenen? På utsiden var den dekket med grevlingskinn. Når 
folk så på den, så de bare det gamle tørre skinnet. Men inne i tabernaklet 
var det et veldig sterkt lys som viste at Gud var der.

Sammenlign:
Slik var det med Jesus også. Han så helt alminnelig ut utenpå, men på 
innsiden var Han den allmektige Gud som hadde skapt himmel og jord.

Matteus, som var en av Jesu disipler, sa i Matteusevangeliet, at der oppe på 
fjellet begynte ansiktet til Jesus å skinne som solen.

F. Moses og Elias snakket med Jesus.

LES Mark 9,4.

Elias var en profet. 
− Men Elias døde ikke som andre mennesker.
− Han ble tatt opp til Himmelen av Gud omtrent 850 år før Jesus kom til 

verden.

(2 Kb 2,11; 5 Mos 34,5-6.)
Bibelen forteller oss i 5 Mosebok at Moses døde og ble begravet av Gud.
− Moses døde omtrent 1400 år før Jesus kom til verden.
− Gud tok ikke ham til Himmelen på samme måte som Han gjorde med Elias.
− Moses forlot kroppen sin da han døde, og kroppen ble begravet.

Tenk over:
Både Elias og Moses hadde vært hos Gud i mange hundre år. Da de 
levde på jorden, trodde de på Guds Ord, og de hadde satt sin lit til Gud 
og Frelseren som skulle komme. Derfor var de hos Gud etter at de forlot 
denne verden.
Gud tok imot dem sammen med Abel, Set, Abraham, Sara, Isak, Jakob, 
Josef, Josva, David og alle de andre som hadde trodd på at Gud ville 
sende en Frelser for å fri dem fra syndene deres.

Nå lot Gud Elias og Moses få komme tilbake til jorden for å snakke med 
Jesus.
Himmelen er et virkelig sted, med det er ikke i denne verden.
− Himmelen er Guds hjem.
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−    Alle som tror på Jesus, Frelseren som Gud sendte, vil komme til
Himmelen når de dør og leve sammen med Gud.
(2 Krøn 6,30; Joh 3,16; 14,1-6; Luk 24,27; Hebr 11,24-28 og 32-40.)

Tema: Gud er trofast. Han holder alltid det Han lover. Han forandrer 
  seg aldri.

Da Moses og Elias var tilbake på jorden, visste de at Frelseren som Gud 
hadde lovt å sende, nå var født, og at Han skulle dø.
Lukas, som skrev om Jesu liv her på jorden, sa at Moses og Elias snakket 
med Jesus om Hans død, og at det skulle skje i Jerusalem.

LES Lukas 9,30-31.
(Jesaia 46,10.)

Selv om de to profetene hadde forlatt denne verden mange år før Jesus 
ble født, visste de om Guds løfter om Frelseren, og at alt skulle bli oppfylt 
nøyaktig og i detalj slik Gud hadde sagt.
Gud glemmer aldri sine løfter, selv om det går tusen år før det får i 
oppfyllelse.

G. Hva Gud Fader sa om Jesus.

Tema: Gud kommuniserer med menneskene.
Tema: Jesus Kristus er Gud.

LES Mark 9,5-8.

Det var Gud Faderen som talte dette.
Han fortalte disiplene at Jesus var den Han sa at Han var, dvs. den elskede 
Guds Sønn.
− Gud sa at disiplene måtte høre på Jesus og være lydige imot Ham, for Han 

var Guds Sønn.
− Det har aldri vært, og kommer aldri til å bli, noen som Jesus, Guds Sønn.

H. Konklusjon.

Gud taler ikke til oss på den måten at vi hører Hans stemme fra Himmelen, 
for alt Han vil si oss, har Han gitt oss i Bibelen.
Alle ord som Jesus sa, som Gud vil at vi skal kjenne og være lydige imot, er 
blitt nedskrevet i Bibelen. Og Gud vil at vi skal lese, høre og tro Hans Ord.
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SPØRSMÅL

1. Er det viktig for oss hva vi mener om hvem Jesus er? Ja, for 

hvis vi ikke tro at Jesus er Frelseren som Gud sendte til verden, 

kommer vi til å gå fortapt.

2. Hvem trodde Peter at Jesus var? Peter trodde at Jesus var 

Kristus, Frelseren som Gud hadde sendte til verden.

3. Hva var det Jesus fortalte disiplene om hva som skulle skje 

med Ham? Jesus sa at Han skulle bli forkastet av de jødiske 

lederne og bli drept, men at Han skulle stå opp igjen på den tredje 

dagen.

4. Når folk så Jesus, så Han ut som en vanlig mann? Ja, Han var 

ikke annerledes enn andre i det ytre.

5. Jesus så ut som en vanlig mann, men hva var annerledes med 

Ham? Jesus var både Gud og menneske.

6. Hva skjedde med Jesus på fjellet? Jesus sin guddommelige side 

begynte  å stråle ut fra Hans menneskelige kropp.

7. Hvem var Elias? Elias var en av Guds profeter som ble tatt til 

Himmelen uten å dø.

8. Hva snakket Jesus, Moses og Elias om oppe på fjellet? De 

snakket om at Jesus snart skulle dø i Jerusalem.

9. Hva sa Gud Fader til Peter og de andre? Gud fortalte dem at 

Jesus var Hans Sønn som Han hadde behag i, og at de skulle høre 

og tro på Ham.

10.Hvordan kan vi få vite om det Gud sa om Jesus, så vi også kan 

tro på Ham? Alt som Gud vil at vi skal vite om Jesus, og som Han 

vil at vi skal tro på, er skrevet ned i Bibelen, Guds Ord.
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FORSLAG TIL OPPGAVER   FORSLAG TIL OPPGAVER   FORSLAG TIL OPPGAVER   LEKSJON 41

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 - Markus 9,7
Mens barna pugger dette verset, kan du minne om at da Jesus var oppe 
på fjellet, begynte den guddommelige siden av Jesus å stråle ut fra Ham. 
La barna også lese Matteus 3,17. Spør om hva som er likt med de to 
versene. (Begge gangene sa Gud at Jesus var Hans Sønn.)
Spør barna om hvordan vi kan få vite (eller høre) hva Jesus har å si. (Ved 
å lese i Bibelen eller å høre andre lese eller fortelle for oss.)
Barna kan tegne et bilde og skrive «Jeg kan høre på Jesus ved å lese 
Hans Ord i Bibelen,)

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. Jesus forutsier sin død og oppstandelse
La barna slå opp og lese Markus 8,31. Be dem fi nne fi re ting i dette 
verset som Jesus sa skulle skje med Ham. (Han skulle lide mye. Han 
skulle bli forkastet av de eldste, ypperstepresten og de skriftlærde. Han 
skulle bli drept og tre dager etter skulle Han stå opp igjen.)

Diskuter:
Hvordan kunne Jesus vite dette? (Han er Gud.)
Kom det virkelig til å skje? (Ja.)
Hvordan kan vi vite at dette gikk i oppfyllelse? (Det var Jesus som sa 
det, og Han vet alt. Han er Gud og Han holder alltid sine løfter.)

5. Kunstmalere
Del ut tegnesaker til barna. Be dem tegne Jesus når hen ble ble forklaret 
på fjellet. De kan slå opp Mark 9,7 og skrive det på tegningen om de vil.
Samtal om at Jesus sin guddommelige side strålte ut gjennom Hans 
menneskelige kropp.
Minn også om at Moses og Elias var menn som trodde på Gud. De hadde 
forlatt denne verden mange hundre år tidligere, men de levde fremdeles 
hos Gud. Gud lot disiplene se de to mennene sammen med Jesus.
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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.

6. Spesiell oppgave
Merk:
En trenger seks barn til denne oppgaven. Er det fl ere barn på gruppen, kan 
de andre gjøre andre oppgaver mens seks av dem gjør denne.

Forarbeid:
Skriv følgende setninger på papirremser:

1. Jesus tok _____________, _______________ og ______________

med seg. (Mark 9,2)

2. De gikk opp på et høyt _______________ (Mark 9,2)

3. Klærne til Jesus ble helt _________________ (Mark 9,3)

4. _________________ og ______________ viste seg sammen med   

Jesus. (Mark 9,4)

5. En sky kom over dem, og en _________________ hørtes ut fra skyen. 

(Mark 9,7)

6. Gud talte ut fra skyen og kalte Jesus sin _________ . (Mark 9,7)

Si til barna at de skal lage en rapport om hva som skjedde med Jesus oppe 
på fjellet.
Du trenger seks «reportere.» Gi hver «reporter» et av spørsmålene og en 
blyant. Be dem slå opp verset og fylle ut de blanke feltene.
Hjelp dem om det er nødvendig. De kan rekke opp hånden når de er 
ferdige. Se etter om de har fått rett svar. Rett om det er nødvendig.
Når alle «reportere» er ferdige, kan de komme fram og lese setningene 
sine etter tur (i riktig rekkefølge).

Understrek at Jesus er menneske og Jesus er Gud.



Navn____________________________

Fariseerne og de skriftlærdes vei til frelse
er ikke Guds vei

1. Fariseerne var sinte på Jesus sine disipler fordi de ikke fulgte alle 
_____________ som de mente var nødvendige for å bli akseptert av 
Gud.

2. Profeten Jesaia sa at folket og fariseerne æret Gud med __________ 
men ____________ var langt borte fra Ham.

3. Folk dømmer mennesker utfra det de ser på utsiden, men Gud ser på 
våre _____________.

4. Gud tok imot tolleren fordi han var _____________ med Gud om at 
han var en ____________.

5. Fariseeren var ___________  av seg selv. Han trodde Gud ville ta 
imot ham fordi han gjorde så mange gode gjerninger. Tok Gud imot 
ham? JA NEI

Plasser disse odene på rett plass

YDMYK, STOLT, SYNDIG, STOLTE PÅ GUD,

STOLTE PÅ SEG SELV

Bruk ord fra ordbanken og fyll ut setningene nedenfor.

SYNDER, HJERTER, MISKUNN, LEPPENE, STOLTE, REGLENE, ENIG, 
HJERTENE

Fariseeren Tolleren

Repetisjon 41
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SAMTALE 41     Jesus er Kristus, Guds Sønn.
     Jesus forklares på fjellet

Janita: Søskenbarnet mitt, Maria, er hjemme denne uka. Hun bor hos oss, og 
vi skal dele rom.
Onkel Dagfi nn: Er det kjekt?
Janita: Kjempekjekt! Hun har masse stilig musikk og jeg får prøve sminken hennes.
Onkel Dagfi nn: Hva er det som har skjedd med deg?
Janita: Jeg har kanskje tatt på litt for mye.
Onkel Dagfi nn: Hva annet har du og Maria gjort?
Janita: Vi har vært ute og handlet. Mamma tok oss med til kjøpesenteret, og 
der fi kk vi tak i litt av hvert. Da vi kom heim, laget vi kaker. Mamma sa at 
Maria kunne ta med seg noen tilbake til skolen. Men vi spiste en masse.
Onkel Dagfi nn: Høres ut som dere har hatt det gøy.
Janita: Ja, på en måte.
Onkel Dagfi nn: Hva mener du med det?
Janita: Jeg vet ikke, men - husker du det vi leste om fariseerne?
Onkel Dagfi nn: Ja, så klart.
Janita: Det er ikke akkurat på samme måte, men Maria tror hun vet alt.
Onkel Dagfi nn: Jeg forstår. Kanskje hun er litt opptatt med det hun har lært på 
skolen. Hun går på en god skole, og det er fi nt. Hun skal bli lærer, ikke sant?
Janita: Det er det hun sier, ja. Men hun kommer med noen ideer som høres 
helt meningsløse ut for meg.
Onkel Dagfi nn: Hva er det da?
Janita: Da vi laget kaker, begynte Maria å snakke med mamma om Jesus. 
Maria sa at Jesus bare var en fl ink lærer - at Han egentlig ikke var Gud.
Onkel Dagfi nn: Janita, det var bra du sa dette. Jeg må snakke med Maria og 
vise henne hva Bibelen sier om Jesus.
Janita: Maria sa at noe av det som står i Bibelen er rett, men noe er bare 
fortellinger. Onkel Dagfi nn, hun har fått meg til å bli helt forvirret. Hvordan 
kan vi være sikre på hva som er rett?
Onkel Dagfi nn: Janita, når vi leser i Bibelen om fariseeren og tolleren, lærer 
vi at Gud så hvordan de var på innsiden - de var syndere. Men bare tolleren så 
på seg selv på den måten. Fariseeren prøvde å være god på utsiden, men han 
var like syndig på innsiden.
Janita: Det stemmer.
Onkel Dagfi nn: Bibelen er sannheten! Sannheten har stått gjennom tusener av år, 
enda folk har prøvd bevise at den er falsk. Bibelen er Guds Ord. Alt i den er sant!
Janita: Kan vi være sikre på at Jesus er Gud?
Onkel Dagfi nn: Ja, Janita, det kan vi. Bibelen gir oss den sanne historien om 
Hans liv, miraklene Han gjorde og ting Han sa. Den sier også at Han aldri 
gjorde synd. Den viser oss Jesus oppfylte hvert ord av det som var skrevet om 
Ham mange hundre år tidligere av Guds profeter.
Janita: det fi nnes ingen som Jesus, gjør det vel?
Onkel Dagfi nn: Nei, det er sant, Janita! Jesus var fullkommen på innsiden 
også. Han er sann Gud  - og Han er et menneske uten synd. Han var også den 
største læreren.
Janita: Maria visste bare litt av sannheten altså. Visste disiplene Hans at Han 
var Gud?
Onkel Dagfi nn: En dag viste Jesus sin guddommelighet til noen av disiplene 
sine. Den dagen talte Gud ut fra en sky om Jesus, og disiplene hørte det! La 
oss lese den fortellingen sammen!


