
LEKSJON 50
- Jesus står opp fra de døde,

viser seg for Disipplene, 
farer opp til himmelen og 

lover å komme igjen -
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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

I denne leksjonen får vi høre om den tomme grav, at Jesus viser seg for 
sine disipler, at Han gir instruksjoner til dem som følger Ham, om Jesu 
himmelfart og at Han lover å komme igjen.
Det blir lagt vekt på hvor viktig det er å tro på Jesus Kristus som sin Frelser.
Han vil komme tilbake, ikke for å frelse, men for å dømme verden.

Mark 14,61-62; Lukas 24,1-32 og 35-48; Ap gj 1,9-11.

MINNEVERS: 1 Korinterbrev 15, 3-4

MÅL:
• Å presentere Jesu oppstandelse, himmelfart og løftet om Hans gjenkomst.

DENNE LEKSJONEN SKULLE HJELPE BARNA TIL
• Å se at Jesus Kristus døde for deres synder, og at de kan bli frelst bare 

ved tro på Ham.

PERSPEKTIV FOR LÆREREN
Han har stått opp! Jesus seiret over synden, Satan og døden! Finnes det noe 
bedre budskap?
Dette lammet, som var annerledes enn alle de millioner av lam som var 
blitt slaktet før, døde, ble begravet og sto opp igjen - dette er fullstendig og 
komplett betaling for verdens synder.
Han tok på seg straffen for syndene til alle mennesker i hele verden til alle 
tider, men døden kunne ikke holde på Ham. Døden kan heller ikke holde på 
dem som tror på Ham. For Han har kjøpt evig liv til alle dem som tror på 
Ham.
Vi lever i en tid da det er om å gjøre å tilfredsstille seg selv. Vi søker etter 
prestisje, rikdom og luksus. Folk søker etter ting som er kortvarige og 
forgjengelige. Ting som tilfredsstiller det kjødelige. Men alt dette er døende på 
grunn av synden.
Hvor mye bedre er det ikke å søke etter det som Jesus Kristus har å gi - det er 
evige rikdommer, kjøpt med Jesu eget liv og blod. Hvor mye bedre å bruke 
våre korte liv til å fortelle andre, menn, kvinner og barn, om vår evige Frelser 
og Herre, Jesus Kristus!
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Vi er en del av Jesu historie. Vi er jo med i Hans Brudeskare, Hans Menighet. 
Han har betrodd oss evangeliet, og gitt oss påbud om å fortelle det til andre, slik 
at vi kan være sammen i all evighet i Himmelen hos Jesus. For et privilegium! 
Vi får fortelle om Ham som døde, ble begravet og sto opp for vår skyld. Han 
lever og skal komme igjen!
Må vi gjennomgå denne leksjonen i tro og tillit til at evangeliet er viktigere enn 
alle andre ting i denne verden! Han lever, og Han skal komme igjen!

BILDER
• Kronologisk bilde nr. 88, «Oppstandelsen»
• Kronologisk bilde nr. 90, «Himmelfarten»
• Plakat 15, Oversiktskart over profetiene.
• Plakat 1, «Vi lærer om Gud»
• Plakat 14, «Jesus Kristus er Gud»
• Om det er mulig kan du vise bilde av ei grav fra 1. Århundre, med steindør 

foran gravåpningen.

SPESIELLE FORBEDREDELSER
• Kopier Repetisjon - 50 og Samtale - 50 (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 49 ved å gjennomgå “Repetisjon - 50”
Les Samtale - 50. NB: ”Onkel Dagfi nn” bør bli lest av en voksen.

A. Introduksjon.

Da vi begynte å studere Bibelen, snakket vi om at Bibelen er en sann 
historie.
Gjennom hele historien er Jesus den sentrale personen.
Hans historie er sann.
Vi studerer ikke om en religion eller en religiøs leder. Vi studerer sannheten 
om Gud Sønnen, den allmektige Gud som kom til verden og ble vår Frelser.

B. Kvinnene kom til graven.

Jesus var død og ble begravet. Han lå i graven i tre dager og tre netter.1

På første dag i uken, tidlig om morgenen, kom noen kvinner som trodde på 
Jesus til stedet hvor Han ble gravlagt.

LES Lukas 24,1.

Det var skikk hos jødene at de strødde krydder med  god lukt over kroppen 
til den døde før den ble gravlagt.
Jesus ble begravet i hast.
− Jødene var midt i påskefeiringen.
− De hadde ikke hatt tid til å strø krydder over kroppen Hans.
− Den neste dag var sabbat, og da hadde de ikke lov til å gjøre noe.
− Derfor ventet de til den første dag i uken før de kom for å gjøre dette.

Disse kvinnene kom tidlig søndag morgen for å strø krydder over kroppen til 
Jesus.
De ventet å fi nne Jesus i graven.

Tema: Gud er allmektig.

De ble veldig overrasket da de kom fram til graven!

LES Lukas 24,2.

(Matteus 28,1-4)

Kvinnene visste ikke at Gud hadde sendt en engel til å rulle steinen vekk fra 
inngangen til graven hvor Jesus legeme lå begravet.

1 Kanskje noen av barna spør om hvordan en rekner de tre dager og tre netter. Du kan svare 
at vi ikke har tid til å studere det nøye, men den jødiske måten å rekne på gjør dette klart. En 
kan fi nne svar i et bibelleksikon.
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Arkeologisk bemerkning:
Du kan fremdeles se området der gravstedet for Jerusalem var. Noen 
av gravene er huler som er hogd ut i fjellet. De er store og har runde 
steindører som står i et spor slik at de kan rulles vekk sidelengs.

Hvis du har et bilde av en grav fra denne tiden, kan du vise det til barna. Det 
viser at arkeologien stemmer med Guds Ord.

C. Engelens budskap.

LES Lukas 24,3-4.

Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 88,
«OPPSTANDELSEN»

Kroppen til Jesus var ikke i graven!
Og i tillegg opplevde de å bli møtt av engler!
Hør hva englene fortalte dem:

Tema: Jesus Kristus er Gud. 
Tema: Gud er trofast. Han gjør alltid det Han sier. Han vil aldri forandre 

seg.

LES Lukas 24,5-7.

Jesus har stått opp fra de døde, akkurat som Han sa.
Jesus er Gud.
− Han kom til verden og ble menneske for å utfri oss fra Satan, synden og 

døden.
− Jesus visste før Han forlot himmelen at Han måtte gi livet sitt for å kjøpe 

oss fri.
− Han visste også at Han skulle stå opp fra de døde og aldri mer dø.

LES Salme 16,10

PEK PÅ OVERSIKTSKART OVER PROFETIENE. Vis «Oppstå fra de 
døde,» og skriv Lukas 24,6 rett overfor Salme 16,10. Les profetien og 
oppfyllelsen. Understrek at dette er Guds Ord som går i oppfyllelse.

LES Lukas 24,8-12.
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Alle Jesu etterfølgere skulle ha ventet på at Han skulle stå opp igjen fra de 
døde.
Han hadde sagt det til dem mange ganger før Han døde at Han skulle stå opp 
på den tredje dagen.
Enten forsto de ikke eller de hadde glemt hva Han hadde sagt. Eller de 
trodde det var umulig at Han kunne komme ut av graven levende.
Men samme hvor umulig det kunne virke, gjør Gud alltid det Han sier Han 
vil gjøre.

D. Jesus er Guds Sønn.

Tema: Jesus Kristus er Gud.

(Rom 1,4 og 10,9)
Vi er sikker på at Jesus Kristus er Guds Sønn og Frelseren som Gud lovte å 
sende, fordi Gud reiste Jesus opp fra de døde.
De jødiske lederne korsfestet Jesus fordi Han sa at Han var Guds Sønn og 
Frelseren.
Men Gud reiste Jesus opp fra de døde for at alle kunne vite at Jesus var den 
Han sa Han var.

E. Gud er fornøyd med betalingen Jesus ga Ham.

Tema: Gud er hellig og rettferdig. Han krever død som betaling for   
  synd.
Tema: Gud er trofast. Han gjør alltid det Han sier. Han vil aldri   
  forandre seg.

Vi vet at Gud var fullstendig fornøyd med betalingen Jesus ga Ham for våre 
synder.

Husk:
Husker du hva Jesus sa før Han døde? Han ropte ut; «Det er fullbrakt!»
Da rev Gud forhenget i tempelet i to fra toppen og ned.
Gud gjorde dette for å vise at veien tilbake til Ham nå var åpen. Jesus 
hadde betalt prisen for våre synder fullt ut med sitt eget blod.

Det var også noe annet som viser at Gud var fullstendig fornøyd med 
betalingen:
− Gud reiste Jesus opp fra de døde.
− Gud ville aldri ha gjort dette dersom Han ikke hadde godtatt 

kjøpesummen Jesus ga Ham.

Tenk over:
Jesus hadde ikke noe synd i seg selv, men Han tok på seg ansvaret for å 
betale prisen for våre synder. Denne prisen måtte bli betalt om vi skulle 
få komme tilbake til Gud. Jesus tok vår plass framfor Gud, dommeren, og 
Gud straffet Jesus i stedet for oss.
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(Rom 4,25)

Hvordan kan vi være sikker på at Jesus betalte prisen for våre synder og at 
Gud, som er dommeren, er fullstendig fornøyd med betalingen?
Gud viste oss at det ikke står noe igjen å betale, ved at Han løste Jesus ut fra 
døden og reiste Ham tilbake til livet.
Hvis Gud, som er dommeren, ikke hadde vært fornøyd, ville Han ikke ha reist 
Jesus opp fra de døde.

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

Hvordan kan du bli utfridd fra Satan, synden og den evige død skilt fra Gud?
Du må tro på det Jesus har gjort og stole på at Hans blod gjelder som full 
betaling for dine synder. Og at Han sto opp fra de døde for å gi deg evig liv.

F. Jesus viste seg for sine etterfølgere.

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

LES Lukas 24,13-24.

Selv om Jesus var sammen med dem, var det mange som ikke kjente Ham 
igjen. Bibelen forteller oss ikke hvorfor de ikke kjente Ham igjen, vi kan bare 
gjette.

G. Jesus brukte ordene til profetene i GT og fortalte om seg selv.

Jesus forklarte dem at det som nettopp hadde skjedd, er det som profetene 
skrev om i det Gamle Testamentet.

LES Lukas 24,25-27.

Likevel forsto de ikke at det var Jesus som snakket med dem!

H. De som fulgte Jesus kjente igjen den oppståtte Kristus.

LES Lukas 24,28-32.

Mange ganger hadde de vært sammen med Jesus og sett at Han brøt brødet!
Nå gjorde Han det igjen, og plutselig forsto de at det var Jesus!
Seinere, da disiplene var samlet, kom Han og viste seg for dem igjen.

LES Lukas 24,35-44.

I. Jesu siste ord til sine disipler.

Tema: Gud er kjærlighet. Han er full av nåde og miskunn.
Tema: Jesus Kristus alene er Frelser.
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LES Lukas 24,45-48.

Dette var påbudet Jesus ga til sine disipler, men ikke bare til dem. Han ga det 
også til alle som tror på Ham og godtar Hans betaling for deres synder.
− Jesus døde for alle mennesker. Derfor vil Gud at alle skal få vite at de kan 

bli fri fra Satans makt, synden og døden.
− Gud vil ikke at noen skal lide evig fortapelse.
(2 Pet 3.9)

LES Joh 3,16.

Dette er grunnen til at vi studerer Bibelen sammen. For at vi skal lære og 
forstå og tro denne vidunderlige sannheten, og også fortelle den videre til 
andre.
− Dette er Guds budskap til deg og meg.
− Han vil at vi skal tro på det Han har gjort for oss i Jesus Kristus, så vi kan 

bli mottatt av Ham og leve sammen med Ham for evig.

J. Vi må tro Guds Ord.

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

Vitnesbyrd:1

Jeg har ikke sett Jesus med øynene mine, men jeg tror at Jesus kom til 
denne verden og at Han døde for mine synder og sto opp igjen på den tredje 
dagen. Jeg vet dette og tror på det fordi Gud har latt det bli skrevet ned i 
Bibelen. Jeg er enig med Gud i at jeg er en synder som ikke kan frelse meg 
selv. Jeg tror på Jesus og at Han betalte for meg da Han døde på korset og 
ga sitt eget liv og blod. Denne betalingen er det eneste jeg kan stole på som 
grunnlag for å bli mottatt av Gud.

Dersom du er enig i det Gud har skrevet i sitt Ord og tror på Jesus og at Hans 
blod gjelder som betaling for dine synder, tar Gud imot deg og gir deg evig liv 
i gave.

K. Jesus fór opp til Himmelen.

Tema: Gud er trofast. Han gjør alltid det Han sier. Han vil aldri forandre 
  seg.

Etter at Jesus hadde gitt sine befalinger til disiplene om å bringe den Gode 
Nyheten utover hele verden, forlot Han dem og fór opp til sin Far i Himmelen.

LES Ap gj 1,9.

1 Dette vitnesbyrdet må du gi med dine egne ord. La det være enkelt.
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Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 90,
«HIMMELFARTEN»

LES Salme 68,19.

PEK PÅ OVERSIKTSKART OVER PROFETIENE. Vis «Gå tilbake til 
Himmelen» og skriv Ap gj 1,9 rett overfor Salme 68,18. Les profetien og 
oppfyllelsen. Understrek at dette er Guds Ord som går i oppfyllelse.

L. Jesus skal komme igjen.

LES Ap gj 1,10.

Dette var to av Guds engler.

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

LES Ap gj 1,11.

(Ap gj 17,30-31)
Jesus skal komme tilbake til jorden!
Neste gang Jesus kommer vil det bli som den store allmektige, Dommeren 
for hele verden.
Det var det Han fortalte de jødiske lederne før de korsfestet Ham.

LES Mark 14,61-62.

Når Jesus kommer igjen som den allmektige dommeren, vil alle som ikke 
har omvendt seg og satt sin lit til Jesu frelsesverk, bli dømt til en evighet 
sammen med Satan og hans engler.

LES Åp 20,15.
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M. Konklusjon.

Alle av Jesu disipler (unntatt Judas, som forrådte Ham) trodde på Jesus.
De visste at Han var den Gud hadde lovt å sende.
De så miraklene Han gjorde. De så Ham dø. De så Ham levende igjen etter 
at Han hadde stått opp fra de døde. Og de så Ham fare opp til Himmelen.
De kjente Ham personlig, og de visste at Han var Frelseren som skulle 
komme. Han var Gud!
Disiplene dro omkring og fortalte om Jesus til andre, og mange tusen trodde 
budskapet.
Mange av disse igjen gikk videre og fortalte budskapet til nye mennesker.
Men noen motarbeidet dette, på samme måte som de hadde motarbeidet 
Jesus.
Alle av de elleve første disiplene til Jesus døde på grunn av at de ble forfulgt 
fordi de trodde på Jesus.
Noen ble torturert, noen korsfestet. En døde i fengsel.
Ville alle disse ha gitt livet sitt for en løgn? Nei.
De døde for det de hadde sett og visste var sant.
Vi kan stole på og hvile i Guds Ord, fordi det er sant.

LES Joh 3,16 igjen.

Summer opp leksjon 50 ved å bruke Repetisjon - 50.
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SPØRSMÅL

1. Hva var det kvinnene fi kk se om morgenen den første dag 

i uken da de gikk til Jesu grav? At steinen var rullet vekk fra 

gravåpningen.

2. Hva var det som hadde skjedd like før kvinnene kom til 

graven? Det hadde vært jordskjelv og Gud hadde sendt sine 

engler for å rulle steinen vekk fra døren inn til graven.

3. Hva var de kvinnene så da de gikk inn i graven? 

a) De så at kroppen til Jesus var borte.

b) De så to av Guds engler.

4. Hva er det Jesu oppstandelse viser oss? At Jesus var Guds 

Sønn og Frelseren slik Han sa. Hvis Han ikke hadde vært Guds 

Sønn og Frelseren, ville ikke Gud ha reist Ham opp fra de døde.

5. Hvordan kan vi få Guds tilgivelse og motta som gave det 

evige liv som Jesus kjøpte oss med sitt blod? Ved å være enig 

med Gud i at vi er hjelpeløse syndere og tro på Jesus som døde 

som betaling for våre synder, og sto opp fra de døde for å gi oss 

evig liv.

6. Hva var det Maria Magdalena og de andre troende fortalte 

disiplene? De fortalte at de hadde sett Jesus, for Han hadde stått 

opp fra de døde og vist seg for dem.

7. Trodde disiplene på det Maria Magdalena og de andre troende 

sa? Nei.

8. Hadde de grunn til å bli forbauset over å høre at Jesus hadde 

stått opp fra de døde? Nei, Jesus hadde fortalt dem om det 

mange ganger før Han ble korsfestet.

9. Hvorfor ba Jesus disiplene om å gå ut i hele verden? For at 

alle folk skulle få høre og tro på Jesus og Hans død, begravelse 

og oppstandelse for dem.
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FORSLAT TIL OPPGAVER    FORSLAT TIL OPPGAVER    FORSLAT TIL OPPGAVER LEKSJON 50

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 - 1 Korinterbrev 15,3-4
Dette er evangeliet, klart og rent. Fortell barna at disse versene er skrevet 
ned som historiske fakta. Jesus Kristus kom til verden og døde for våre 
synder, ble begravet og sto opp igjen!
Hvis du har tid til det kan barna skrive ned minneverset og pynte rundt. De 
kan også lage illustrasjoner til denne leksjonen. 
Understrek at Jesus har gjort alt som er nødvendig som betaling for våre 
synder. Vi skal bare tro på Ham som vår Frelser.

2. Fem minnevers
Repeter de fem siste minneversene ved å la barna slå versene opp i Biblene 
sine og les dem høyt. Spør om det er noen som vil si dem opp utenat. Flere 
av barna kan få prøve.
Snakk sammen om hva versene betyr. La barna si hva de mener.

3. Lag traktat
Lag en traktat av Traktat side A og Traktat side B (CD ROMen fi nner du 
de under ´Plakater´). Ha så mange kopier at hvert barn kan skrive navnet 
sitt på den ene og ha en til å gi vekk. 
Fremgangsmåte:Fremgangsmåte:
Skriv ut side A og B på hver sin side av et ark og brett det på tvers. Klipp 
det i to etter bretten. Brett de to halvdelene en gang på tvers til slik de 
ligger. Side 1 begynner slik: «Gud elsker.» Side 2: «Men Bibelen.» Side 
3: «Synd skiller oss fra Gud.» Side 4: «Men Gud sendte Jesus.» Side 5: 
«Jesus har aldri syndet, og.» Side 6: «Han viste seg for.» Side 7: «Bibelen 
forteller oss at.» Side 8: «Hvis du er klar over at du er.» Stift gjerne sidene 
sammen dersom du har mulighet til det.
Gi barna hver sin kopi, og la dem skrive navnet sitt på framsiden.
Gjennomgå hver side. Forklar om det er nødvendig. Ikke press fram noen 
bekjennelse fra barna. La Den Hellige Ånd gjøre sitt arbeid i den enkelte. 
Gi barna anledning til å takke Gud for at Han sendte Jesus til å dø for våre 
synder. Ikke legg ordene i munnen på dem. Dette må komme frivillig og 
være personlig. 
Si til barna at de får en traktat til som de kan gi til noen - foreldrene, søster, 
bror, læreren sin, venner.

4. Hva jeg tror om Jesus
Del ut blyanter og papir til barna. Be dem skrive navnet sitt øverst på 
papiret. Nedenfor kan de skrive ordene: «Hva jeg tror om Jesus.»
Si at vi har lest mange ting om Jesus i Bibelen. Nå skal vi skrive ned det 
som vi personlig tror om Jesus.
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Gi barna god tid til å arbeide med denne oppgaven. Hjelp dem med 
rettskrivingen om det er nødvendig, men ikke si hva de skal skrive. De har 
fått høre sannheten - la Den Hellige Ånd virke.
Hvis det er nye barn i gruppen som ikke har hørt nok til å vite hva de skal 
skrive, kan du si at de kan skrive ned spørsmål isteden. Alle må få anledning 
til å uttrykke sine meninger om Jesus.
Når barna er ferdige, kan de få lese opp hva de har skrevet. Samle inn 
papirene og se hva du kan lære av det barna har skrevet ned. Hvor mye 
de har forstått på dette tidspunkt. Det er fi nt om du kan avklare evt. 
misforståelser.

5. Samtale - 51.
La barna framføre denne samtalen og snakke om gaven som Terje fi kk. 
Sammenlign dette med vår frelse - det er en mye større gave, som er gitt oss 
ufortjent av nåde!

6. Hvorfor jeg tror.
Hvis det er noen av barna som vil fortelle gruppen hvorfor de tror på Jesus 
Kristus som sin Frelser, må de få lov til det.
Legg merke til om de har det svaret Gud har gitt oss i Bibelen, at Jesus 
Kristus er den eneste Frelser. Han har sagt oss at vi er syndere, og vi kan 
bare komme til Ham gjennom Hans Sønn, Jesus Kristus, som ga sitt blod og 
døde på korset for våre synder.



JESUS stod opp fra de døde, viste seg for sine 
disipler og for opp til Himmelen

Bruk disse ordene til å fylle ut det som mangler i setningene nedenfor. 

JESUS, DØMME, STEINEN, GUDS SØNN, SYNDERE, 
KROPPEN, JORDSKJELV

Navn_________________________

1. Da kvinnene kom til graven der Jesus var gravlagt, oppdaget de at 

_________ var rullet vekk fra gravåpningen.

2. Før kvinnene kom, hadde det vært et stort _____________, og Gud 

hadde sendt sin engel til å rulle steinen vekk fra inngangen.

3. Da kvinnene gikk inn i graven, så de to engler, men de så ikke 

___________ til Jesus.

4. Jesu oppstandelse viser oss at Han var ________ _________. Han 

var Frelseren, akkurat som Han sa. Gud godtok Ham fullt ut.

5. Vi kan bli tilgitt av Gud og få evig liv som gave ved å være enig med 

Gud i at vi er hjelpeløse _________ tro på __________ som døde 

på korset for våre synder, som sto opp fra de døde for å gi os evig 

liv.

6. En dag skal Jesus komme tilbake til jorden for å __________ alle 

som  ikke vil tro på Ham. Alle som ikke tror på Jesus Kristus, vil gå 

fortapt .

Repetisjon 50



Notater

15

SAMTALE 50     Jesu oppstandelse, himmelfart og
      løfte om Hans gjenkomst 

Janita: Onkel Dagfi nn, vet du hvor Jan er? Han har jo kommet til 
bibelstudie hver gang. 
Onkel Dagfi nn: Jan og faren hans gjør seg klar til å besøke moren til Jan. 
Hun har ikke sett mannen sin eller Jan på to år.
Terje:  Vet hun at mannen har kreft?
Onkel Dagfi nn: Ja, det gjør hun. Han ringte til henne i går kveld, etter at 
han hadde tatt imot Jesus Kristus som sin Frelser.
Janita og Terje: Er faren til Jan frelst?!
Onkel Dagfi nn: Ja! Dere skulle ha sett ham. Han er som en ny mann. Og 
Jan er så glad.
Terje: Hva sier Jan da? Forstår han at Jesus døde for syndene hans?
Onkel Dagfi nn: Ja, han tok imot Jesus for et par uker siden.
Janita: Det var det jeg trodde! Han lærte alt så fort. Det var som han trodde 
alt med det samme vi hadde lest det i Bibelen.
Onkel Dagfi nn: Jan har opplevd mye vondt - han var glad for å få høre 
budskapet om Jesus.
Janita: Hva med broren til Jan, Erik? Er ikke han et sted for å bli avvendt fra stoff?
Onkel Dagfi nn: Ja, faren vil besøke ham også på hjemveien. Han er så ivrig 
etter å få lære Erik om Guds frelse. Når en ser forandringen i livet hans, tror 
jeg nok at Erik gjerne vil vite mer om hva som har skjedd.
Terje: Onkel Dagfi nn, alt du har fortalt oss om Gud er sant - men Gud er mye 
bedre enn jeg tenkte. Han er bare fantastisk. Ingenting er for vanskelig for Ham!Ingenting er for vanskelig for Ham!Ingenting
Janita: Det er sant, Terje! Tenk over alt Gud gjør! Jeg er så glad for Jan og 
faren! Men det er trist at faren har kreft. Det som er fi nt er at om han dør vil 
vi likevel møte ham i Himmelen. Han har jo fått tilgivelse for syndene sine, 
akkurat som oss!
Onkel Dagfi nn: Janita, det er det som er spesielt med Jesus. Mange 
religioner mener at de kan hjelpe mennesker, men det er bare Jesus som kan 
tilby en ferdig og fullkommen tilgivelse for synden, og et evig liv sammen 
med den levende Gud. Bare Jesus døde for syndene våre. Han ble begravet 
og sto opp igjen på den tredje dagen!
Terje: Det er vanskelig å forestille seg det! Han tok syndene våre på seg selv 
på korset. Og så døde Han. Fortell oss det en gang til, onkel Dagfi nn. Hva 
var det som skjedde etterpå?
Onkel Dagfi nn: Det er vel det beste med hele historien! Jesus ble lagt i en grav. 
Men etter tre dager, reiste Gud Ham opp og førte Ham tilbake til livet igjen!
Janita: Så folk Ham levende etter at Han hadde stått opp?
Onkel Dagfi nn: Ja, mange! Disiplene Hans så Ham, og i 1 Korintierbrev 
står det at over fem hundre mennesker så Ham på en gang!
Terje: Da hadde jeg likt å være der!
Janita: Jeg også!
Onkel Dagfi nn: Ja, jeg også! Men en dag skal vi se Ham, for Han lever i 
Himmelen. Og Han skal komme tilbake til jorden en dag. Men denne gangen 
kommer Han ikke for å frelse. Den jobben er Han ferdig med.
Janita: Hvorfor kommer Han da?
Onkel Dagfi nn: Han kommer for å dømme alle som ikke ville tro på Ham.
Terje: Når skal det skje da?
Onkel Dagfi nn: Det sier ikke Bibelen noe om. Men det står at de som tror 
skal gå ut i hele verden og fortelle om Ham!
Janita: Onkel Dagfi nn, jeg vil fortelle alle jeg kjenner om Jesus.
Terje: Jeg også! Jeg vil fortelle vennene mine om Ham med en gang!
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Janita: Her kommer Terje tilbake fra biblioteket sammen med pappa. Terje var 
så irritert.
Onkel Dagfi nn: Hvorfor det? Hva har skjedd?
Janita: Terje så i planteboken han lånte. Den var ganske dyr også. Han drev på 
med ei colafl aske og sølte brus utover den. Den er helt ødelagt.
Onkel Dagfi nn: Det var da leit.
Janita: Han må betale den, men han har ikke nok sparepenger. Han føler det ekkelt.
Onkel Dagfi nn: Her kommer han. Men han smiler jo!
Terje: Dere klarer ikke å gjette hva pappa gjorde! Han tok meg med til 
biblioteket, og da de sa hvor mye boken kostet, betalte han alt sammen.
Janita: Hvordan skal du klare å betale ham tilbake?
Terje: Det er ikke slik - han sa at jeg ikke skulle betale noe. Han ville gjøre det for 
meg. Han ga meg en klem og sa at han ville fortelle meg om Guds skaperverk. Han 
vil at jeg skal lære om planter - han vet at det var derfor jeg lånte boken.
Onkel Dagfi nn: Terje, du har en snill pappa!
Terje: Men det er ikke bare det! Han tok meg med til bokhandelen og kjøpte en ny 
bok til meg, akkurat samme som den jeg lånte. Det er den jeg har i posen her. Se!
Janita: Terje! Er det sant?!
Terje: Pappa sa at han og mamma ba for dette i gårkveld. Da bestemte de seg 
for å gjøre det.
Onkel Dagfi nn: Terje, foreldrene dine er et fi nt eksempel på noe annet.
Terje:  Hva er det?
Onkel Dagfi nn: Frelsen. Vi er alle fortapte syndere. Vi kan ikke gjøre noe selv 
for å betale det vi skylder for syndene våre. Straffen for synden er døden, og at 
vi blir skilt fra Gud for alltid.
Janita: Som boken som ble ødelagt - livet vårt er som den!
Onkel Dagfi nn: Men Jesus tok vår plass da Han døde på korset. Han tok på 
seg syndene våre og betalte straffen fullt ut for oss.
Terje: På samme måte som pappa betalte for boken jeg ødela.
Onkel Dagfi nn: Etterpå sto Jesus opp fra graven og nå lever Han for evig. Gud 
gir evig liv til alle som tror på Ham!
Janita: Det er som den nye boken pappa ga Terje, ikke sant?
Onkel Dagfi nn: Ja, Janita. Det er sikkert - bare at det Gud gir er så mye bedre!
Terje: I gårkveld følte jeg meg helt elendig for det som skjedde. Men nå er jeg 
glad. Jeg er glad for det du sa også, onkel Dagfi nn. Det er en gave å bli frelst - 
akkurat som boken her. Jeg har ikke fortjent å få den.
Onkel Dagfi nn: Nei, hvis det hadde vært avhengig av oss, kunne ikke noen ha 
blitt frelst, og ingen ville ha klart å holde seg i frelsen. Var det avhengig av hva 
vi kunne klare å gjøre, ville vi ha mistet frelsen hver dag. Men frelsen er ikke 
avhengig av oss - den er bare avhengig av det Jesus gjorde for oss på korset. 
Ingenting annen kan frelse et menneske.
Janita: Jeg brukte å tenke at en måtte være ekstra god for å bli frelst. Men nå 
forstår jeg at jeg aldri klarer å bli god nok. Bare Jesus er god, og Han gjorde det 
alt for meg.
Terje: Da pappa betalte boken jeg ødela og ga meg en ny, måtte jeg bare ta imot 
det han gjorde for meg. Jeg kunne ikke engang betale for den som var ødelagt.
Onkel Dagfi nn: Akkurat. Den boken kan jo vare i mange år, bare du holder 
colafl asken unna! Men frelsen i Kristus er bedre enn det - den vare evig!
Terje: Jeg tror ikke jeg så lett kommer til å glemme hva som skjedde. Min 
frelse er ikke avhengig av meg - det er bare hva Jesus har gjort for meg! Han 
betalte alt! Han er helt super!


