
LEKSJON 43

- Jesus vekker Lasarus opp fra 
de døde -
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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 oppstandelsen og livet, 
Frelseren som kom for å gi evig liv til alle som tror.
I fortellingen om da Jesus vekket Lasarus opp fra de døde, ser vi:
− Jesus sin medfølelse og evne til å identifi sere seg med menneskenes nød og 

sorg.
− Marta og Marias holdning som troende.
− Holdningen til de jødiske lederne som hatet Jesus.

Joh 11,1-48.

MINNEVERS: Johannes 11, 25

MÅL:
• Å vise at Jesus er Gud og at Han har makt til å gi menneskene liv.
• Å vise at alle mennesker må tilbringe evigheten enten i Himmelen eller i 

fortapelsen.

DENNE LEKSJONEN SKULLE HJELPE BARNA TIL
• Å se at de må velge å tro på Gud.
• Å se at utenom Jesus Kristus kan de ikke unngå å bli skilt fra Gud og gå 

evig fortapt.
• Å se at Jesus elsker og bryr seg om dem, og at Han føler sorg i 

forbindelse med synd og død.

PERSPEKTIV FOR LÆREREN
Dette avsnittet gir lys over noen interessante sannheter. Jesus kalte Lasarus 
tilbake til livet. Noen begynte å tro på Jesus da de så dette. Andre ble sjalu på 
Jesus og hatet Ham så mye at de ville få Ham drept.
Vi kan prøve å sette oss inn i at disiplene til Jesus var til stede og så dette. Alle 
(unntatt Judas) trodde og var villige til å gi sine liv i tjenesten for evangeliet, 
etter at Jesus hadde reist opp til Himmelen. Hvis disiplene ikke hadde trodd på 
det som er omtalt i denne fortellingen, ville de ikke ha vært villige til å gi sine 
liv for Jesu skyld. De visste at Han var den Han sa Han var - oppstandelsen og 
livet. De så ikke bare at Han vekket opp Lasarus, de så også at Jesus selv sto 
opp fra de døde.
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Denne sannheten alene skulle være nok til at folk ville tro på Jesus Kristus. Men 
det var på den tiden som nå, at mange ville ikke tro, enda Bibelen taler veldig 
klart. Jesus sa om jødene: «...hører de ikke Moses og Profetene, da vil de heller 
ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde» (Luk 16,31).
De fl este barn er åpne og mottakelige. Barna liker Jesus. Når du forteller disse 
fi ne fortellingene med innlevelse, vil de lytte med stor interesse. Be om at den 
Hellige Ånd får arbeide i hjertene til dem som hører på.

BILDER
• Kronologisk bilde nr. 74 «Lasarus blir vekket opp fra de døde»
• Kart over Midtøsten.
• Plakat 14, «Jesus Kristus er Gud»
• Plakat 1, «Vi lærer om Gud»

SPESIELLE FORBEDREDELSER
• Kopier Repetisjon - 43 og Samtale - 43 (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 42 ved å gjennomgå “Repetisjon - 43”
Les Samtale - 43. NB: ”Onkel Dagfi nn” bør bli lest av en voksen.

A. Introduksjon.

Folk liker ikke å snakke om døden.
Men Jesus snakket om den.
Og det Han sa skulle for alltid forandre våre tanker om liv og død!

B. Jesus ventet til Lasarus døde

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

LES Joh 11,1-6.

PEK PÅ BETANIA, JERUSALEM OG OMRÅDET ØST FOR JORDAN 
PÅ KARTET.

Jesus var på den andre siden av Jordan-elven.
Selv om Han var langt fra der Lasarus bodde, visste Han hva som foregikk.
− Jesus er Gud.
− Det er ikke noe Han ikke vet om.
− Jesus visste at Lasarus skulle dø.

Jesus hadde all makt.
− Han kunne helbrede Lasarus uten å gå dit hvor han var.
− Eller Jesus kunne ha gått dit straks og helbredet Lasarus.
I stedet ventet Jesus i to dager.
Han ventet fordi Han skulle vise sin store makt som Guds Sønn.

Tema: Gud er kjærlighet. Han er miskunnelig og nådig.

Det kan se ut som Jesus ikke var glad i Marta, Maria og Lasarus, men det 
stemmer ikke.
Han elsket dem og hadde omsorg for dem, men Han hadde en god grunn til å 
la Lasarus dø.
Jesus elsker alle mennesker og vil at alle skal tro på Ham som sin Frelser.
Ved at Lasarus døde, fi kk Jesus vise at Han har makt til å gi liv til dem som 
tror.

C. Jesus dro for å vekke Lasarus opp fra de døde.

LES Joh 11,7-16.



Notater

5

Disiplene forsto ikke hva Jesus mente.
− De trodde at Jesus ville gå og la de jødiske lederne ta livet av seg, så Han 

kunne være sammen med Lasarus.
− Det var ikke det Jesus mente.

D. Jesus er oppstandelsen og livet.

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

LES Joh 11,17-22.

Marta trodde at Jesus hadde makt il å helbrede broren sin.
Hun trodde at Gud, Faderen, ville gjøre alt det Jesus ba Ham om.

LES Joh 11,23-24.

Forklar:
− Jesus mente at Marta skulle forstå at Han ville vekke Lasarus opp fra de 

døde når Han kom, men hun trodde at Jesus snakket om verdens ende, når 
alle mennesker skal stå opp.

− Gud hadde lært jødene ved profetene, at alle mennesker skal bli reist opp 
fra de døde. Gud gir liv til alle mennesker. Og når tiden kommer da alle 
skal stå fram for Gud og bli dømt, vil Han også reise opp alle døde.1

Den eneste måten å unngå straffen for synden, er gjennom Jesus, Frelseren.
(Daniel 12,2; Matt 25,46; Joh 5,28-29; Ap gj 24,15; Joh åp 20,12-15.)

Tema: Jesus Kristus er Gud.
Tema: Gud er større enn alle og mektigere enn alle; Han er den høyeste 

autoritet.
Tema: Gud er allmektig.

LES Joh 11,25. 

«Jesus sa til henne, jeg er oppstandelsen og livet...»
− Jesus ville at Marta skulle forstå at Lasarus ikke skulle være død helt til 

Dommedag.
− Han er den som gir liv, og derfor har Han også makt til å gi liv tilbake til 

døde.
Han er den eneste som kan gi liv til døde.

− Ingen annen kan gi liv til døde.
− Bare Gud kan gi liv, for Han er den allmektige Skaper som gir liv alt og 

alle.
(Salme 24,1; Ap gj 17,25; Kol 1,16)

1 Dommen over de vantro (Joh åp 20,15) er annerledes enn dommen over de troende (1 Kor 
3,11-15).
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Tenk over:
I dag er det mange som tror på reinkarnasjon.1 De mener at når noen 
dør, kommer han tilbake til livet på jorden igjen som en annen person 
eller som et dyr eller annen skapning. Dette er en løgn fra Satan. Han vil 
at folk skal tro at det ikke er nødvendig å bli frelst fra synden. Han vil at 
de skal tro at det ikke er noen dom og fortapelse. Hvis han kan få folk til 
å tro at det er et annet liv her på jorden, så behøver de ikke Jesus Kristus 
til å frelse dem fra Guds rettferdige dom og straff over syndene deres. 
Satan er en bedrager, og løgnen om reinkarnasjon er et av hans forsøk 
på å holde menneskene borte fra Gud og det evige livet.

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

LES Joh 11,25-26.

Jesus sa at selv om de som tror på Ham dør fysisk, lever de likevel for Gud.
− De kommer aldri til å bli skilt fra Gud.
− De bare forlater denne verden for å gå å være sammen med Herren i 

Himmelen.

LES Joh 11,27.
(Joh 3,16; 5,24)

Marta var ikke lik de fl este andre.
− Mange fulgte Jesus fordi de ville at Han skulle helbrede dem eller gi dem 

mat, eller politisk frihet fra romerne.
− De brydde seg ikke om å kjenne Jesus som sin Frelser fra synd og evig 

straff.
Men Marta trodde virkelig på Jesus som Frelseren som Gud hadde lovt å 
sende.

E. Jesus dro til graven der Lasarus lå.

Tema: Jesus Kristus er Gud.
Tema: Gud er kjærlighet. Han er miskunnelig og nådig.

LES Joh 11,28-38.
(2 Kor 1,3; Hebr 4,15)

Jesus visste at Han skulle vekke Lasarus opp fra de døde, men Han gråt fordi 
Han følte medynk med folket som sørget over Lasarus.

Husk:
Husker du at vi studerte sannheten om at Gud skapte mennesket i Guds 
bilde? Han gav mennesket følelser fordi Gud har følelser. Han føler sorg.
Jesus Kristus er Gud, og Han føler sorg og savn.

1 Er barna du underviser svært unge, behøver du ikke å snakke om dette. Men løgnen om 
reinkarnasjon er svært utbredt, så har du eldre barn, kan du nevne det.
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Han kan føle med oss når vi sørger.
Jesus gråt - ikke fordi Han ikke hadde håp om å se Lasarus i live igjen her 
i verden, men fordi Han følte med folket. Han hadde medynk med folket 
som er fanget under de fryktelige konsekvensene av synden. Det var derfor 
Han kom til verden, for å frelse menn, kvinner og barn fra døden, og gi 
dem evig liv.

Gud sørger dypt over alle mennesker på grunn av synden i verden.
Sykdom og død kommer på grunn av synden.
Synd og død kom inn i verden på grunn av Adams ulydighet imot Gud.
Alle mennesker er syndere, og vi dør på grunn av at vi er etterkommere av 
Adam.
(Rom 5,12)

Tenk over:
Bryr Gud seg om at du er syk, eller bryr Han seg om noen dør? Ja, Han 
har omsorg. Gud er glad i deg, og Han vil at du skal tro på Hans Ord og 
på Jesus som sin Frelser. Han vil at du skal være sammen med Ham for 
evig. Det var derfor Han sendte Jesus til verden for å frelse hver eneste en 
av oss fra våre synder, fra Satan og døden.
(Joh 3,16; 2 Pet 3,9)

F. Jesus vekket Lasarus opp fra de døde.

Tema: Jesus Kristus er Gud.
Tema: Gud er større enn alle og står over alle. Han er den høyeste   
  autoritet.
Tema: Gud er allmektig.

LES Joh 11,39-44.

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 74,
«LASARUS BLIR VEKKET OPP FRA DE 
DØDE»

Jesus er Gud.
− Det har aldri vært noen som Ham.
− Han er allmektig Gud!
− Han skapte alt i begynnelsen, sammen med Gud Fader og Gud Den Hellige 

Ånd.
− De skapte alt bare ved å si ord.
Nå sto Jesus utenfor graven og talte.



Notater

8

(Kol 1,16)
− Han bød Lasarus komme tilbake til livet.
− Det Jesus sier, skjer!
− Marta og Maria måtte ha blitt veldig glade!

G. Noen trodde, og andre ville ikke tro.

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

LES Joh 11,45-48.

Mange jøder trodde på Herren da de så at Han vekket Lasarus opp fra de døde.
Men prestene og fariseerne var bare interessert i å holde på posisjonene sine.
De var redde for at folket ville gjøre Jesus til konge.
− Disse jødiske lederne visste at romerne som hadde kontroll over jødene og 

landet deres, aldri ville godta at Jesus ble konge.
− Romerne ville bli rasende og beskylde de jødiske lederne for å ha latt folket 

gjøre Jesus til konge over seg, og da ville de avsette de jødiske lederne og 
sette inn romerske ledere.
Derfor planla prestene og de skriftlærde og fariseerne å drepe Jesus.
Satan sto bak og ledet disse menneskene.

− Satan vil ikke at noen skal tro på Jesus og bli frelst fra Satans makt.
− Han prøver fremdeles å holde mennesker med løgn så de ikke skal tro på 

Jesus som sin Frelser.

H. Konklusjon.

Jesus sa, «...Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om 
han enn dør.» (Joh 11,25.)
Jesus har det levende Ord.

«For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver 
den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» (Joh 3,16.)
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SPØRSMÅL

1. Hvem har makt til å gi og ta liv? Gud.

2. Kommer alle til å bli reist opp fra de døde og stå fra for Gud 

som dommer? Ja, alle mennesker, enten de tror på Guds Ord eller 

ikke, kommer til å bli reist opp fra de døde og komme til Guds dom

3. Hvorfor måtte ikke Lasarus vente til den ytterste dag før han 

ble vekket opp fra de døde?  Fordi Jesus var der, og Han er Gud. 

Han skapte alle ting, og Han kan også gi liv til døde.

4. Hva mente Jesus da Han sa at alle som tror på Ham skal ikke 

dø?  Jesus mente at de aldri skulle bli skilt fra Gud.

5. Visste Jesus før Han kom til Betania at Lasarus var død? Ja, 

Han er Gud. Han vet alt.

6. Hvorfor ville Jesus vekke Lasarus opp fra de døde? Han ville 

vise sin makt slik at folket kunne se hvor stor og mektig Gud er.

7. Hvorfor gråt Jesus? Fordi det var vondt for Ham å se problemene 

som synden og døden gir menneskene, og Han hadde medfølelse 

med folket.

8. Hvorfor ble ikke prestene og fariseerne glade for å se mirakelet 

Jesus gjorde? De var redde for at folket skulle gjøre Jesus til 

Konge og at romerne skulle legge skylden på de jødiske lederne og 

avsette dem fra stillingene sine.

9. Hvem gav disse mennene slike tanker? Satan.

10.Hvorfor vil Satan få folk til å tro på reinkarnasjon? Han vil at de 

skal tro at de ikke behøver å frykte for noen dom over syndene sine 

eller evig fortapelse.



Notater

10

FORSLAG TIL OPPGAVER   FORSLAG TIL OPPGAVER   FORSLAG TIL OPPGAVER   LEKSJON 43

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 11,25
Barna kan lære minneverset utenat, og også det neste verset (26). Forklar 
at oppstandelsen viser Guds makt til å reise døde opp til livet. Det var 
det Jesus gjorde for Lasarus - Han reiste ham opp fra de døde. I dette 
verset sier Jesus at de som tror på Ham, ikke skal dø åndelig sett, selv om 
kroppen dør.
Kroppen må dø på grunn av synd. Men de som tror på Jesus Kristus som 
sin Frelser, skal aldri bli skilt fra Gud, heller ikke i døden. Du kan nevne 
at en dag skal Herren gi nye, «herlighetslegemer» til alle som har trodd på 
Ham som sin Frelser.

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, Han som gir liv
Pek ut et barn til å slå opp hvert av disse versene (et vers for hvert barn - 
eller to vers om du har få barn). Gi dem papirremser som de kan legge inn 
i Bibelene sine som bokmerker der de skal lese.
Joh 3,16; 5,24; 6,35; 11,25; 14,6

Alle kan slå opp versene etterhvert som de skal leses. Vi starter med Joh 
3,16. Vent til alle har funnet verset, så kan den som skal lese få ordet.
Når alle har lest sine vers, kan du spørre om noen ser noen likhet mellom 
versene som er blitt lest. 
Spør: Hvem taler i hvert av versene? Hvor mange av versene hadde med 
ordet «tro»? Be dem lytte etter ord som ligner hverandre. Hva er likheten 
i disse versene? (Jesus Kristus kom for å gi sitt liv for alle som tror på 
Ham.) Når barna ser likheten, kan de lese alle versene en gang til.

5. «Lasarus, kom ut!»
Del ut tegnesaker til barna. Be dem tegne et bilde av graven til Lasarus i 
det Jesus kaller ham tilbake til livet. De må også ta med Marta og Maria 
og vennene deres i bildet sitt.
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Diskuter:
Hva tror du disse menneskene følte da de gikk til graven? (Triste.)
Hva følte Jesus? (Han var også veldig trist.)
Hvordan reagerte folket da Jesus vekket Lasarus opp fra de døde? (Mange 
trodde på Jesus, men de religiøse lederne ble sjalu på Jesus og prøvde å 
fi nne en måte å ta livet av Ham.)
Understrek at Gud tar imot alle som kommer til Ham ved tro på Jesus 
Kristus.

6. Ordstudie
Det kan hende mange av barna du underviser ikke forstår hva mange av 
ordene du bruker betyr. Denne konkurransen kan være til hjelp. Slik som vi 
har lagt opp, kreves det 15 barn, men du kan også bruke kortene med færre 
barn ved å skrive ordene på en plakat, og la barna trekke forklaringskortene 
ut av en kurv og lime dem opp ved siden av det riktige ordet på plakaten.

Lag til kortene med ord på forhånd. Et ord på hvert kort:
Gå fortapt  -  Evig  -  Oppstandelse  -  Frelser  -  Omvendelse  -  Profet  -  
Oppfylle  -  Etterkommer

Lag så kort med forklaringer:
Å være skilt fra Gud for evig  -  Alltid, uten ende  -  Komme tilbake til livet fra 
døden  -  En som redder og frelser  -  Å være enig med Gud om sin synd  -  En 
mann som Gud har valgt ut til å tale -  Å la et løfte bli til virkelighet  -  En som 
kan trekke slektslinjen sin tilbake til en i fortiden  

Del ut kortene. Be hvert av barna om å lese høyt det som står på kortet sitt. 
Be så de som har forklaringene om å lese sine kort. Når den som har ordet 
på sitt kort, hører forklaringen, skal han rekke opp hånden og si ordet. De to 
barna kan gå fram sammen. Gjør dette til alle ordene er forklart. Så kan to 
og to lese ord og forklaring.



Kryss av det som er galt. Ta bokstavene under det som er riktig og skriv 
dem over tallene nederst på siden. Finn setningen.

Mennesker og 
sauer klarer å ta 
vare på seg selv. 
De trenger ikke 
hjelp

En god hyrde tar 
seg av sauene 
sine på den måten 
at han legger seg 
i inngangen til 
innhegningen. Da 
kan ikke rovdyr 
eller røvere 
angripe sauene

Det er mange 
måter å komme 
til Himmelen på. 
En kan bare gjøre 
gode gjerninger, 
eller gå på møter, 
og ellers gjøre så 
godt en kan.

Det er bare en 
vei til Himmelen 
- Jesus Kristus 
alene er døren til 
evig liv.

Det var bare en 
dør inn til arken. 
Noah og familien 
hans og alle 
dyrene som gikk 
inn gjennom den 
døren, ble reddet. 
Alle andre døde i 
vannflommen.

Historien om 
vannflommen er 
bare en myte.

1 BRE 1 JES 2 AR 2 US 3 ER 3 EN

Røvere som er ute 
for å røve og drepe 
sauer, er som 
mennesker som 
blir ledet av Satan 
- de vil ikke tro på 
Jesus.

Det er samme 
hvilken religion en 
tror på.

Du må prøve å 
gjøre så godt du 
kan hvis du skal 
bli frelst, for Gud 
hjelper dem som 
hjelper seg selv.

Jesus er den 
eneste som kan 
frelse oss.

Jesus lovte å gi 
sauene sine evig 
liv.

Mennesker som 
dør kan komme 
tilbake til livet som 
en annen person 
eller dyr.

4 VE 4 TR 5 ID 5 IE 6 N! 6 H?

_____ _____ _____ _____ _____   _____ ______   _____ _____ ______ _____ _____ ______
   1         1          1         2         2           3        3              4         4          5          5         6         6

Navn____________________________

JESUS alene er veien inn til evig liv!

Repetisjon 43
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SAMTALE 43      Jesus vekker Lasarus opp fra de døde

Terje: Janita! Det er helt forferdelig! Fru Olsen er død!
Janita: Nå tuller du! Jeg trodde hun hadde infl uensa.
Terje: Det begynte med det, men hun hadde visst reagert på medisinen eller 
noe slikt. Hun døde før de fi kk henne til sykehuset.
Janita: Jeg kan ikke tro det. Hun var ikke så gammel. Jeg hadde henne til 
lærer i fjor. Hun var så kjekk. Og nå er hun død! Jeg har aldri opplevd at noen 
jeg kjente så godt dør.
Onkel Dagfi nn: Hei barn! Hva er i veien?
Janita: Fru Olsen, som jeg hadde som lærer i fjor, er død!
Onkel Dagfi nn: Å, Janita, det visste jeg ikke.

: Fru Olsen, som jeg hadde som lærer i fjor, er død!
: Å, Janita, det visste jeg ikke.

: Fru Olsen, som jeg hadde som lærer i fjor, er død!

Janita: Jeg kan bare ikke tro at det er sant. Hun var på skolen på fredag. 
Mandag hørte vi at hun var syk, og i dag er hun død!
Terje: Hvorfor må folk dø? Hvorfor kunne hun ikke bare fortsette å leve? Hun 
var så snill.
Janita: Det er urettferdig. Hun skulle ikke dø. Hvorfor kunne ikke en eller 
annen umulig person ha dødd i stedet?
Onkel Dagfi nn: Folk snakker ikke om døden så ofte, men det står mye om 
døden i Bibelen. Har dere tenkt over at alle må dø til slutt? Døden kom inn i 
verden på grunn av synden . Alle mennesker er født som syndere, fordi alle er 
etterkommere av Adam, og han syndet imot Gud.
Janita: Jeg husker at vi leste om det, men det virker så urettferdig. Fru Olsen 
var spesielt snill, og nå er hun død. Jeg kommer aldri til å se henne igjen.
Onkel Dagfi nn: Vent litt. Nå må vi se på hva Gud sier om dette i Bibelen. 
Kroppen dør på grunn av synden, men Bibelen forteller oss at Gud alle skal 
stå opp og møte Gud en dag. De som trodde på Jesus Kristus, skal leve for 
evig sammen med Gud, men de som ikke vil tro, kommer til å bli skilt fra Gud 
for alltid.
Janita: Mener du at noen skal være i Himmelen i evigheten, og noen i 
fortapelsen?
Onkel Dagfi nn: Ja, og heldigvis vet vi at fru Olsen trodde på Jesus. Hun var 
en synder som alle oss andre, men hun trodde på Jesus Kristus som sin Frelser 
da hun var på din alder, Janita. Jeg var søndagsskolelæreren hennes.
Janita: Det visste jeg ikke. Men jeg vet at hun fortalte oss mye om Jesus.
Onkel Dagfi nn: Jeg husker godt hvor bekymret hun var da hun oppdaget at 
hun var en synder. Men da hun forsto at Jesus Kristus hadde åpnet veien for 
henne til å bli frelst, tok hun imot det med en gang. Det forandret livet hennes, 
Janita. Jeg kommer til å savne henne jeg også. Men jeg vet at jeg skal møte 
henne igjen - i Himmelen!
Terje: Jeg hørte noen menn som sa at hun kom til å komme til bake som en 
sommerfugl.
Onkel Dagfi nn: Terje, slikt må du ikke tro på. Det er en Satans løgn! Han 
vil at folk skal tro at det ikke er noen straff over synden, og ikke noen dom 
og fortapelse. Når folk tror at de skal komme tilbake som en annen skapning, 
trenger de ikke noen Frelser.
Janita: Men hvorfor måtte hun dø nå?
Onkel Dagfi nn: Det vet jeg ikke. Gud forteller oss ikke alt, men Han har 
fortalt oss at Han har skapt alle ting, og at Han vil at alle skal bli frelst. Alle 
mennesker tilhører jo Ham. Gud vet hva som er best for oss, men vi kan ikke 
forstå det alltid. Han har makt over liv og død. Det er bare Han som kan gi liv. 
Kan vi ikke lese om Jesus og Lasarus i Bibelen?
Terje: Onkel Dagfi nn, jeg liker Jesus. Jeg forstår ikke alt, men Jesus er bare 
god. Jeg vil at vi skal lese den fortellingen du sa.
Janita: Jeg også.


