
LEKSJON 45

- Hvor tåpelig det er å stole på 
rikdommen -
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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 viser hvor dumt det er å stole på rikdommen. Det leser vi 
om i fortellingen om den rike mann og Lasarus. Det er en sann historie, og 
den forteller oss om den evige straff. Vi ser at den ugudelige blir skilt fra 
Gud og at den som tror, lever lykkelig sammen med Gud i all evighet.

Merk:
Hvis du ser at du får for liten tid til å gjøre ferdig alle leksjonene, kan du hoppe 
over denne leksjonen (leksjon 45). Det er viktigere å få nok tid til å forkynne 
evangeliet klart og tydelig, (Leksjonene 48 - 50)

Luk 12,15-21; 16,19-31

MINNEVERS: Matteus 16, 26

MÅL:
• Å vise hvor tåpelig det er å stole på rikdommen.
• Å vise at når en dør, vil en enten komme til Himmelen eller til 

fortapelsen.

DENNE LEKSJONEN SKULLE HJELPE BARNA TIL
• Å se hvor kort livet er.
• Å se hvor viktig det er å tro på at Gud er den som frelser dem.

PERSPEKTIV FOR LÆREREN
Vi lever i en tid der folk er opptatt med «her og nå.» Det er ikke mange som
ønsker å tenke på følgene av det de gjør i dag. Folk handler på kreditt til høy
rente. Det kan jo føre til store problemer og viser hvor korttenkt mange er. 
Men evige konsekvenser avhenger av om vi tar imot Guds frelse.
Jesus kjente menneskenes hjerter. For to tusen år siden levde de også for det 
timelige og ikke for det evige. Fortellingene om den rike unge mann og den 
rike mann og Lasarus, viser oss det timelige i lys av evigheten. Vi trenger 
virkelig å ta god tid med disse fortellingene som Gud har gitt oss for å advare 
oss mot den evige straff som venter alle som nekter å ta imot Guds frelse i 
Jesus Kristus.
Be om at Gud viser barna det evige perspektivet. Frelse er ikke bare å 
bli reddet ut av timelige problemer. Det er Guds tilbud om evig liv, uforskyldt 
av nåde, i stede for evig straff.
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BILDER
• Kronologisk bilde nr. 78, «Den rike bonden»
• Tidslinjen
• Plakat 1, «Vi lærer om Gud»

SPESIELLE FORBEDREDELSER
• Kopier Repetisjon - 45 og Samtale - 45 (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 44 ved å gjennomgå “Repetisjon - 45”
Les Samtale - 45. NB: ”Onkel Dagfi nn” bør bli lest av en voksen.

A. Introduksjon.

Har du problemer?
Ville en million kroner løse problemet ditt?
Noen ganger tror vi at dersom vi hadde mange penger, ville alt være i orden, 
men la oss se på dette i lys av evigheten.

B. Det er tåpelig å leve bare for det timelige.

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

LES Luk 12,15.

Mange mennesker tenker bare på denne verdens ting.
− De misunner andre mennesker hvis de har mer enn dem.
− De tror at de kommer til å bli lykkelig hvis de blir rike

Jesus fortalte en lignelse for å forklare dette.
− En lignelse er en fortelling om ting i denne verden som lærer oss noe om 

Gud og vårt forhold til Ham.
− Jesus fortalte denne lignelsen fordi Han ville at folket skulle forstå at 

forholdet til Gud er mye viktigere enn penger og ting.
− Selv om en mann var den aller rikeste i verden, ville det ikke hjelpe ham 

dersom han gikk fortapt.
− Å tro på Gud og ha evig liv er mye mer verdifullt enn å ha overfl od i 

denne verden.

LES Luk 12,16-19.

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 78,
«DEN RIKE BONDEN»

Denne rike bonden trodde at han hadde alt han trengte.
− Han mente at han ikke behøvde å bekymre seg for noen ting, fordi han var 

en rik mann.
− Han trodde at han kunne overse Gud og leve slik han selv ville.
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Denne mannen tenkte ikke over at Gud er den som gir livet og som en dag 
tar livet.
(Esek 18,4)

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

Selv om denne mannen ikke tenkte på at Gud sto over ham, hadde ikke Gud 
glemt ham.
− Han hadde lagt sine planer om hvordan han ville gjøre ting, men Gud 

hadde andre planer for ham - den samme natten.
− Jesus fortalte hva Guds plan var.

LES Luk 12,20.

Når Gud bestemmer at tiden er kommet for en person til å dø, kommer han 
til å dø. Ingen kan gjøre noe for å hindre at den personen dør.

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

Gud kalte denne mannen en dåre fordi han la planer uten å ta Gud med i 
dem.
Han levde bare for denne verdens rikdom.

LES Luk 12,21.

Det Gud gir til dem som tror på Ham, er mye bedre enn rikdommen i denne 
verden.
− Alt i denne verden varer bare en kort tid, og vi vet ikke når vi må forlate 

det.
− Men det som Gud gir til dem som tror på Ham, vil vare evig.
− Gud advarer oss og sier at vi må ha visdom i hjertet og bruke tid og energi 

på å lære om Ham og tror på Ham.

C. Den rike mann og Lasarus.

LES Luk 16,19-21.

Denne fortellingen er ikke en lignelse.
− Dette har virkelig skjedd.
− Disse to mennene levde her på jorden kort tid før Jesus fortalte dette.

Om vi sammenligner disse to menn, kan det se ut som den rike mannen 
har det mye bedre enn Lasarus.

− Det ser ut for at den rike har alt han trenger og mer til.
− Men Lasarus var syk, og han hadde ikke nok mat. Hundene kom og 

slikket sårene han hadde på kroppen.
Jesus fortalte hva som skjedde med de to.
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LES Luk 16,22.

Tenk over det:
− Kunne rikdommen til denne rike mannen hindre ham fra å dø?
− Hadde han noen nytte av rikdommen etter at han var død?
− Hvor kom Lasarus etter at han døde?
− Han kom til stedet der Abraham var.
− Hva med den rike mann?
− Kom han til samme sted som Lasarus?
− Jesus sa at kroppen til den rike mannen ble begravet.
− Hvor kom han da han fl yttet ut av kroppen?
Når noen dør, går de enten til Gud eller til straffens sted.
Abraham hadde blitt begravet mange hundre år før disse to døde, men likevel 
levde han hos Gud.
Dere vil enten leve evig sammen med Gud i Himmelen, eller bli for evig der 
det er straff over synden.1

Vi skal se på hva Jesus sa om det som skjedde vider med den rike mannen.
(Luk 23,43; 2 Kor 5,8.)

D. Den rike mann ropte om hjelp

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

LES Luk 16,23. (Salme 139,7-8.)
Jesus visste hvor Lasarus og den rike mannen gikk etter at de døde.
Han er Gud og vet hvor alle mennesker er, også etter at de er døde.
Lasarus gikk til Gud og opplevde å bli mottatt av Ham, men den rike mann 
gikk til den evige ilds straff.

Tenk over det.
− Den rike mann er fremdeles på dette stedet og vil bli der i all evighet.
− Lasarus er fremdeles hos Gud og vil være der i all evighet.

Tema: Gud er hellig og rettferdig. Han krever død som betaling for   
  synd.

LES Luk 16,24.

Det er stor lidelse i fortapelsen.
Alle som nekter å tro det Gud sier i sitt Ord, går dit.
Gud hater synd.
− Gud er ikke slik at Han bare truer med å straffe synden.
− All synd må betales fullt ut.

1 Vi har ikke, og kommer ikke til å ta fram forskjellen mellom Dødsriket og Ildsjøen. Den 
rike mannen gikk til dødsriket, og det er ikke det samme som endemålet for de ufrelste. 
Straffen begynner allerede i dødsriket. Etter dommen ved den store hvite trone, vil de som er 
i dødsriket bli dømt og kastet i Ildsjøen, som er gjort i stand for Satans og hans engler. (Åp 
20,10 og 12-15.)
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E. Abrahams svar.

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

LES Luk 16,25.

Tenk over:
Kom Lasarus til Gud fordi han hadde vært fattig her på jorden? Kom 
den rike mannen til straffens sted fordi han var rik? Tror du at Gud 
forkaster de rike og tar imot de fattige? Nei! Det var ikke det som utgjorde 
forskjellen mellom de to.
Den rike kom til fortapelsen fordi han ikke var enig med Gud om at han 
var en synder, og han trodde ikke på Gud og Hans løfte om å sende en 
Frelser som skulle fri ham fra Satans makt, synden og døden. Den rike 
mannen tok seg ikke tid til å tenke på Gud eller å tro på Hans Ord. Han 
levde bare for denne verdens ting, og gledet seg over rikdommen sin. Han 
brydde seg ikke om Gud eller sine medmennesker.
Lasarus var annerledes. Han var enig med Gud om at han var en synder, 
og han trodde på Guds løfte om at Han ville sende en Frelser. Han var 
som Abraham.1

LES Luk 16,26.

Hvis en person dør og går fortapt, er det ikke lenger noen måte han kan 
komme derfra igjen.
− Det fi nnes ikke mulighet til å fl ykte.
− Han kommer til å bli der for evig.
De som dør uten Gud, kommer til å bli skilt fra Gud i all evighet.2

F. Den rike mannen ber for brødrene sine.

LES Luk 6,27-28.

Selv om den rike mannen var i stor lidelse, husket han brødrene og 
slektningene sine.
− Mennesker i fortapelsen husker denne verden.
− De husker hva de gjorde da de levde, og de husker slektninger og venner.
Den rike mannen ville at Abraham skulle sende Lasarus tilbake til jorden.
Han ville at Lasarus skulle advare slektningene hans, så de kunne slippe å 
komme til det samme forferdelige stedet som han var kommet til.

G. Abrahams svar.

Fikk Lasarus lov til å vende tilbake til verden?
Nei!

1 Dette kan vi si fordi han gikk til samme sted som Abraham.
2 Noen tror at menneskene kan få en ny sjanse til å komme til Gud etter at de er dø. Men det 
stemmer ikke med Bibelen.
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Tema:  Gud samtaler med menneskene.

Hvilket svar fi kk den rike mannen fra Abraham?

LES Luk 16,29.

Abraham sa at brødrene til den rike mannen måtte tro det Moses og profetene 
hadde skrevet i Bibelen.
− Ingen behøver å gå fortapt.
− Hvis vi hører Guds Ord, vil Han lære oss veien til det evige livet gjennom 

Jesus Kristus.

H. Den rike mannen diskuterte med Abraham.

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

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

LES Luk 16,30-31.

Hvis folk nekter å tro det Gud har sagt i Bibelen, vil de heller ikke tro om Gud 
lot noen kommer tilbake fra døden for å advare dem
Selv om de jødiske lederne så at Jesus reiste Lasarus opp fra de døde, ville de 
ikke tro på Ham.

I. Konklusjon.

Fienden har virkelig klart å narre menneskene.
For de fl este betyr penger, ting og helse mer enn Gud og Hans Ord.
La oss ta en titt på tidslinjen før vi avslutter.

VIS ILLUSTRASJONEN:

Linjen i midten skal forestille tiden.
Legg merke til at den strekker seg endeløst i begge retninger, evigheten som 
var og evigheten som kommer.
Det har gått omtrent 2000 år siden Jesus fortalte historien om den rike mann 
og Lasarus.
Begge to er fortsatt i samme situasjon som da Jesus fortalte historien.
− Lasarus har det godt hos Gud.
− Den rike mannen er i stor lidelse.

��������� ��� ��� ����� ������ � ��� ��������� ��� ������

��� ���� ������ �� ��� ����� � ���
�������
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Det har ikke skjedd noen forandring. Framtiden deres ble bestemt mens de 
levde her i verden.
− Lasarus trodde på Gud.
− Den rike mannen trodde ikke, iallfall ikke mens han levde her i verden.

Da han opplevde følgene av at han ikke trodde, ropte han ut til Abraham om 
å sende Lasarus tilbake til slektningene sine for å advare dem mot straffen 
som også ventet dem.
− Men det var ingenting Abraham og Lasarus kunne gjøre.
− Abraham sa at slektningene til den rike mannen hadde Skriftene til Moses 

og profetene.

Hva med oss?
Se hvor vi er på denne tidslinjen.
Hvor lenge tror du at du kommer til å leve her i verden?
− Femti, seksti, sytti eller åtti år?
− Hvor langt vil det bli på illustrasjonen her?
− Ikke særlig langt!
− Hvor lenge er det sammenlignet med evigheten?

Tenk over det.
Evigheten er lenge!!
Du avgjør hvor du vil være i evigheten. Det er avhengig av om du tror Guds 
Ord eller ikke.Det har ikke skjedd noen forandring. Framtiden deres ble 
bestemt mens de levde her i verden.
− Lasarus trodde på Gud.
− Den rike mannen trodde ikke, iallfall ikke mens han levde her i verden.

Da han opplevde følgene av at han ikke trodde, ropte han ut til Abraham om 
å sende Lasarus tilbake til slektningene sine for å advare dem mot straffen 
som også ventet dem.
− Men det var ingenting Abraham og Lasarus kunne gjøre.
− Abraham sa at slektningene til den rike mannen hadde Skriftene til Moses 

og profetene.

Hva med oss?
Se hvor vi er på denne tidslinjen.
Hvor lenge tror du at du kommer til å leve her i verden?
− Femti, seksti, sytti eller åtti år?
− Hvor langt vil det bli på illustrasjonen her?
− Ikke særlig langt!
− Hvor lenge er det sammenlignet med evigheten?
Tenk over det.
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SPØRSMÅL

1. Hva er mye viktigere enn å bli rik? Å forstå hva Bibelen sier om 

Jesus, Frelseren.

2. Hvem bestemmer når vi skal dø? Gud.

3. Er fortellingen om den rike mann og Lasarus en lignelse? Nei, 

det har virkelig skjedd.

4. Hvor går menneskene når de dør? Enten til Himmelen eller til 

stedet for evig straff.

5. Kan noen bli utfridd fra stedet for evig straff? Nei, det er umulig 

å rømme fra det stedet.

6. Hva var det den rike mannen ba Abraham om å gjøre? 

a) Han spurte om Abraham kunne sende Lasarus over til ham med 

en dråpe vann for å kjøle tungen hans.

b) Han spurte om Abraham kunne sende Lasarus tilbake til jorden 

for å advare brødrene hans så ikke de også kom til det samme 

stedet.

7. Hva sa Abraham til den rike mannen at brødrene hans måtte 

gjøre? Han sa at de måtte tro det som Moses og profetene hadde 

skrevet i det Gamle Testamentet.

8. Hvordan kan vi fi nne veien til Gud og det evige livet? Ved å lese 

Guds Ord, Bibelen.
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FORSLAG TIL OPPGAVER    FORSLAG TIL OPPGAVER    FORSLAG TIL OPPGAVER LEKSJON 45

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 - Matteus 16,26
Mens barna lærer dette verset, kan du minne om at sjelen er den delen av oss 
som lever evig, enten i Himmelen eller i fortapelsen.

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. Evighetsperspektiv
Bruk et garnnøste. Nøst det slik at det er et nøste i hver ende, omtrent like 
store. (Ikke kutt tråden på midten.) Ta også med et målband.
Lag til papirark på forhånd som du bretter slik at de kan henge over 
tråden. Skriv på: Den rike mann og Lasarus - Jesus - Abraham - I dag 
(eller årstallet for i år.)
Hold garnnøstene opp så barna kan se dem. Forklar at tråden er et bilde 
på tiden.
Be to barn om å hjelpe til med å holde nøstene. Rull ut tråden og hold 
stramt slik at det blir plass til å henge papirarkene over tråden.
Stå bak tråden og pek til høyre. Si at det er evigheten som var, før   
skapelsen da bare Gud eksisterte. Pek til venstre og si at det er evigheten 
som kommer.
La hver 5 cm på tråden være 100 år. Velg et punkt til venstre for midten 
og kall det for «i dag». Heng papiret over.
Mål omtrent 100 cm mot høyre, og si at det tilsvarer 2000 år. Heng over 
papiret med «Jesus» her.
Mål ut enda 100 cm mot høyre. Nå er vi kommet til Abrahams tid, 2000 
år f. Kr. (Heng opp papiret med «Abraham».
Spør: «Hvor gammel er den eldste dere kjenner?» «Hvor langt ville det 
bli på denne tråden?»
Alle dør en eller annen gang, men sjelen lever evig. Enten sammen med 
Gud i Himmelen eller i fortapelsen, skilt fra Gud for evig.
La oss se på fortellingen om den rike mann og Lasarus. De har virkelig 
levd, og døde litt før Jesus fortalte om dem. (Heng opp papiret med «Den 
rike mann og Lasarus» litt til høyre for papiret med «Jesus.»
Vi vet ikke hvor lenge Lasarus levde her på jorden, men vi vet at han led 
mye vondt her i livet. Hvor lenge tror dere det blir på denne tidslinjen? 
(Veldig kort.)
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Det føltes sikkert lenge for ham når han hadde det så vondt, men når vi 
tenker på det, var det egentlig veldig kort. I det øyeblikket han døde, var 
han hos Gud, og han er der fremdeles og skal være der for evig og alltid!
I løpet av tiden Lasarus levde på jorden, ble han klar over at han var en 
synder. Han trodde på Gud som den eneste som kunne frelse ham. Han 
trodde på at Gud skulle sende en Frelser.
Hva med den rike mannen? Vi vet ikke hvor lenge han levde heller, men 
mens han levde hadde han stor rikdom. Hvor lenge var det? (Veldig kort.)
Han døde også. Og i det øyeblikket han døde, var han på et sted der han var 
i store lidelser, og han har vært der hele tiden siden.
Tenk over dette: Hvor store garnnøster må vi ha for at det skal vise hvor 
lang evigheten er? Det kunne aldri bli nok. Evigheten varer evig.
Hva tror dere? Var det lenge Lasarus hadde det vondt? Slik som vi tenker, 
var det lenge, men ikke når vi tenker på evigheten.
Hva med den rike mannen? Hvor lenge kunne han glede seg over rikdommen 
sin? Det kunne ikke hjelpe ham da han døde. Ingen kunne hjelpe ham. Kan 
du tenke deg noe så fortvilet! Alt var jo helt verdiløst, og han kommer til å 
lide til evig tid.
Gud har laget en frelsesvei for alle mennesker. Han tar imot alle som tror på 
Hans Sønn, Jesus Kristus. Men Han forkaster alle som ikke vil tro.



Navn____________________________

JESUS elsker barna og snakker med den rike 
unge mannen

Bruk et ord fra ordbanken til å fullføre setningene nedenfor. 

SYNDENS, PENGENE, ELSKER, TRO
DE TI BUD, TRO, SYNDET

1. Jesus ____________ barna.

2. Barn, som voksne, trenger å bli frelst fra __________ makt, Satan og døden.

3. Gud vil at vi skal ___________ på Hans Sønn, Jesus Kristus.

4. Den rike unge mannen som kom til Jesus, trodde han kunne leve rett for Gud 

og komme til Himmelen ved å holde _______________________.

5. Jesus ville at denne unge mannen skulle forstå at Gud er god, og at alle 

mennesker har ____________.

6. Den unge mannen gikk bedrøvet bort, fordi han valgte _____________ sine i 

stedet for Jesus.

7. Det viktigste er ikke å ha mange penger. Gud sier at det viktigste her i livet er å 

_________ på Jesus.

Repetisjon 45
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SAMTALE 45    HVOR TÅPELIG DET ER Å
     STOLE PÅ RIKDOMMEN

Onkel Dagfi nn: Hei! Dere kan ikke gjette hvem som kom på bibelstudie i 
gårkveld.
Janita: Hvem var det, da?
Onkel Dagfi nn: Faren til Jan, herr Johnsen
Terje: Det kan ikke være sant! Kom han?
Onkel Dagfi nn: Jeg håper bare at det ikke er for seint.
Janita: Hva mener du med det?
Onkel Dagfi nn: De har nettopp oppdaget at Johnsen er alvorlig angrepet av 
lungekreft. Legene gir ham bare noen få uker han kan leve.
Terje: Å, det må være hardt for Jan.
Onkel Dagfi nn: Der er det nok. Fordi Johnsen har så kort tid igjen, har jeg 
sagt at jeg vil lese Bibelen sammen med ham hver kveld. Han forstår at det han 
trenger nå ikke kan kjøpes for penger.
Janita: Hva kommer til å skje med Jan når faren hans dør?
Onkel Dagfi nn: Jeg vet ikke. Moren hans bor et annet sted i landet. Vi får bare 
se. Akkurat nå ser det ikke så bra ut for Jan.
Terje: Onkel Dagfi nn, synes du at det er mye vondt som skjer?
Onkel Dagfi nn: Ja, det gjør jeg, Terje. Men Gud har sagt oss i Bibelen at det 
ville bli slik.
Janita: Det er hardt å tenke på Johnsen, men det er hardere  å se barn som har 
det vondt, som vi så på barnehjemmet den dagen.
Onkel Dagfi nn: Jeg vet det, Janita. Noe som var veldig hardt for meg, var ei 
jente som ble syk mens foreldrene hennes var ute som misjonærer. Hun var syk 
hele oppveksten. Foreldrene måtte reise hjem på grunn av at hun var syk.
Terje: Hvordan gikk det med henne? Ble hun frisk igjen?
Onkel Dagfi nn: Nei, hun ble bare verre. Jeg har aldri sett noen lide så mye 
vondt. Men hun var som den lille jenta vi så på barnehjemmet - hun smilte 
nesten hele tiden. Hun var glad i Jesus Kristus og trodde på Ham. Hun visste at 
hun kom til å dø, men hun visste at Gud ville ta henne hjem til Himmelen.
Janita: Er hun syk nå også?
Onkel Dagfi nn: Nei, det er hun ikke! Hun ble så syk til slutt at hun døde. Nå er 
hun hos Jesus!
Janita: Onkel Dagfi nn, jeg liker ikke å si det, men det virker så urettferdig. 
Foreldrene hennes var misjonærer. Kunne ikke Gud ha gjort henne frisk da?
Onkel Dagfi nn: Jeg forstår hva du mener, Janita, men jeg tror du kan prøve å 
se det på en annen måte. Det måtte jeg gjøre, for jeg tenkte akkurat det samme 
som deg.
Terje: Hva mener du, Onkel Dagfi nn?
Onkel Dagfi nn: Det er sant at hun hadde mye smerter, men nå er hun i 
Himmelen hos Gud, På samme måte som jenta på barnehjemmet, hadde hun et 
vanskelig liv, men det var svært kort sammenlignet med evigheten.
Janita: Det er sant, det. Men hva med Johnsen? Lurer på hva som kommer til å 
skje med ham når han dør?
Onkel Dagfi nn: Jeg håper han begynner å tenke over det. Bibelen forteller om 
en rik mann som ikke brydde seg om hva som kom til å skje når han skulle 
dø. Han ville ikke tro på Gud. Vi leser også om en mann som hadde det veldig 
vondt, men han trodde på Gud.
Terje: Hvis alt som står i Bibelen er sant, hvorfor vil ikke folk tro da?
Onkel Dagfi nn: Det er et godt spørsmål. Gud har fortalt oss klart og tydelig 
hva vi trenger å vite, men likevel vil ikke folk tro.


