LEKSJON 38
- Jesus stiller stormen og kaster
ut demonene som besatte
mannen i Gerasenerlandet -

DETTE ER FOR LÆREREN

Notater

Les først bibelhenvisningene. Der vil du finne 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 som allmektig Gud, i stand til å stille
stormen med et ord, og i stand til å gjøre en besatt mann helt frisk
Den understreker menneskenes absolutte håpløse tilstand. Ingen kan befri seg
selv fra Satan og synden.
Mark 4,35-41; 5,1-20

MINNEVERS: Johannes 8, 36

MÅL:
• Å vise at Jesus er Gud.
• Å vise at ingen kan frelse seg selv fra Satan, synden og døden.
• Å vise at Jesus Kristus er sterkere enn Satan og kan fri menneskene fra
Satans makt.
DENNE LEKSJONEN SKULLE HJELPE BARNA TIL
• Å se at fordi Jesus er Gud, har Han makt over alle ting.
• Å se at Jesus har omsorg for mennesker i håpløse situasjoner
• Å se at Jesus alene kan frelse dem.
PERSPEKTIV FOR LÆREREN
Det er mange mennesker i dag også som er som mannen i Gerasenerlandet fullstendig fanget under Satans innflytelse. Rehabiliteringssentere og fengsler er
fulle av menn og kvinner som har gitt opp å leve et normalt liv. Sosialkontorene
bruker millioner av kroner på å ta seg av slike mennesker år etter år, uten å
oppnå særlig store forbedringer. Uhyggelige statistikker viser et økende antall
selvmord.
Men Jesus Kristus er den samme i går og i dag og for alltid! Han kan fremdeles
forandre håpløse, nytteløse, destruktive, asosiale, selvmordskandidater,
samfunnstapere til sine egne kjære barn. Dette er ikke mennesker som har blitt
opplært til en ny måte å tenke på, men det er menn og kvinner som er blitt
født på ny til et nytt levende håp i Kristus. De er blitt til nyttige, produktive,
omsorgsfulle personer med fast overbevisning om bibelske sannheter om
Himmelen, mennesker med et brennende ønske om å bruke resten av livet til å
fortelle andre om Ham som har frelst dem!
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Er det nødvendig å undervise denne leksjonen om en “gal mann som levde ute
i fjellhulene”? Tenk nå litt. Noen av barna har kanskje en eller annen i slekten
som er avhengig av stoff eller har begått selvmord. Samfunnet har ikke noe
varig hjelp eller løsning å tilby slike mennesker. Mange kan nok tilby en form
for reparasjon av det gamle livet, men Jesus Kristus tilbyr et nytt liv og kraft til
å leve det til Hans ære!
Han er sterkere enn Fienden, og Han bryr seg nok til å frelse den verst stilte
ut av Satans grep. Vår Herre gleder seg over å kunne frelse menn og kvinner
og gjøre dem til nye, fullkomne skapninger i Kristus. For en mektig Gud vi
tjener - og for en mulighet denne fortellingen gir til å undervise barna om Hans
storhet!
BILDER
• Kronologisk bilde nr. 68, ”Jesus stiller stormen”
• Kronologisk bilde nr. 69, ”Jesus helbreder en besatt mann”
• Kart over Midtøsten
• Plakat 1, «Vi lærer om Gud»
• Plakat 14, ”Jesus Kristus er Gud”
SPESIELLE FORBEDREDELSER
• Kopier Repetisjon - 38 og Samtale - 38 (bakerst i denne leksjonen). Ta med
blyanter til barna.
• Kopier illustrasjonen (bakerst i denne leksjonen) - bruk den som plakat eller
overheadtransparent.
• Forbered oppgavene du velger fra Forslag til oppgaver (bakerst i denne
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 37 ved å gjennomgå “Repetisjon - 38”
Les Samtale - 38. NB: ”Onkel Dagfinn” bør bli lest av en voksen.
A. Introduksjon
Hvor sterk er Herren?
Er noe for vanskelig for Ham?
Nå skal vi lese en helt utrolig, men sann historie!
(Jer 32,27.)
B. Stormen
Det var kveld. Jesus ba folket dra hjem. Han og de tolv disiplene gikk til en
båt og la fra land for å dra over til den andre siden av Genesaretssjøen.
PEK PÅ GENESARETSSJØEN PÅ KARTET
Hør hva som skjedde.
LES Mark 4,35-37.
Stormen ble sterkere.
Vinden ulte og store bølger slo over båten så den holdt på å fylles med vann.
Tenk over:
Har du noen gang vært i en båt og det blåste opp til storm? Hvis du har
det, kan du kanskje tenke deg hvordan disiplene må ha følt seg.
C. Disiplene vekket Jesus.
Tema: Jesus Kristus er menneske.
LES Mark 4,38.
Jesus sov bak i båten.
- Jesus var Gud, men Han var også et vanlig menneske.
- Han ble trett og ville sove.
Disiplene kunne ikke forstå at Jesus kunne sove uten å være redd, så de
vekket Ham.
- Disiplene skulle aldri ha spurt om Jesus ikke brydde seg om dem.
- De skulle ha visst at Jesus brydde seg om dem hele tiden.
D. Jesus stiller stormen.
Tema: Jesus Kristus er Gud.
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Tema: Gud er større enn alle og mektigere enn alle; Han er den høyeste
autoritet.
Tema: Gud er allmektig.
Tenk over:
Hva tror du Jesus kunne gjøre med problemet? Jesus hadde helbredet
syke og kastet ut demoner, men hva kunne Han gjøre med den
forferdelige stormen og de høye bølgene?
LES Mark 4,39.
Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 68,
”JESUS STILLER STORMEN.”
VIS PLAKAT 14, ”JESUS KRISTUS ER GUD.”
Jesus er Gud også.
- Han skapte sjøen og vinden.
Husk:
Hvem var det som sa at vannet skulle trekke seg tilbake så det tørre
landet skulle komme til syne i begynnelsen? Hvem åpnet en vei gjennom
Rødehavet så israelittene kunne flykte unna egypterne? Det var Gud. Alle
ting, også alle hav og sjøer, er under Guds kontroll, fordi Han er den som
har skapt alle ting.
(Salme 24,1-2; Kol 1,16.)
-

Jesus Kristus er Gud Sønnen.
Kolosserbrevet 1,16 sier at ”alt er skapt ved ham og til ham.”

Sammenlign:
Ting du lager er dine, og du kan gjøre hva du vil med dem.
Sjøen som Jesus og disiplene seilet over, tilhørte Jesus. Han skapte alle
ting i begynnelsen. Jesus skapte sjøen og vinden.
Stormen måtte stanse når Jesus sa det, fordi Han er den som har skapt og eier
alle ting.
Tema: Gud er alle steder alltid. Han vet alt.
LES Mark 4,40.
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Jesus spurte disiplene om hvorfor de ikke trodde på Han og Hans Far.
Disiplene hadde glemt at Gud ser alt, alltid, enten det er godt eller galt.
Tema: Jesus Kristus er Gud.
LES Mark 4,41.
De hadde sett at Jesus helbredet syke og kastet ut demoner, men de hadde
aldri sett Ham gjort noe slikt før.
E. Den besatte mannen.
Tema: Mennesket er en synder som trenger Gud og ikke kan frelse seg
selv.
Tema: Satan kjemper imot Gud og Hans vilje. Satan er en løgner. Han
hater menneskene.
LES Mark 5,1-4.
Denne mannen kunne ikke befri seg selv fra den makt og kontroll de onde
åndene hadde over ham
Folk hadde prøvd å hindre ham i å skade seg selv, men demonene i ham var
så sterke, at de rev av tykke jernlenker.
Mannen bodde i fjellhuler som ble brukt til graver - altså var det et gravsted.
- Han var hjelpeløs.
- Det var ikke noe håp for ham.
Tenk over:
Vi synes nok synd på en person som har det slik og tenker at det er bra vi
ikke har det slik. Men alle som er født inn i denne verden er under Satans
kontroll og like håpløs og hjelpeløs som denne mannen var. Det er ikke
ofte Satan får mennesker til å oppføre seg som denne mannen gjorde,
men Satan holder alle mennesker under sin kontroll helt til Jesus setter
dem fri.
Satan og hans demoner vil bare ødelegge mennesker.
Selv om det av og til kan se ut som Satan og demonene behandler folk
ganske bra, så venter de på en mulighet til å ødelegge dem.
Se hva de gjorde med denne mannen.
LES Mark 5,5.
Satan og demonene hadde plaget denne mannen så lenge at han begynte å
skade seg selv.
Tenk over:
Det er mange mennesker i dag som prøver å ta sitt eget liv. Satan og
demonene gir folk slike tanker. Satan er en løgner og morder. Han hater
6

Notater

Gud og mennesker.
Satan får folk til å tro at de aldri kan komme seg ut av problemene de har
kommet opp i. De vil gjerne slutte å oppføre seg som de gjør, men Satan vil
ikke la dem få lov til det.
Mange mennesker er lik mannen i Gerasenerlandet - de kan ikke leve et
normalt liv lenger, og ingen vet hvordan de skal hjelpe dem.
Er det sant at det ikke er noe håp for dem?
Satan vil at de, og også resten av verden, skal tenke slik.
Han vil gjøre alt han kan for å holde folk borte fra å tro Guds sannhet.
(Joh 8,44.)
LES Joh 3,16.
Gud vil gi nytt liv - en ny fødsel ovenfra, slik Jesus forklarte det for
Nikodemus.
Tenk over:
Kanskje du sier, ”Det var greit for Nikodemus, men hva med en mann som
han fra Gerasenerlandet, eller en narkoman? Er ikke det håpløst for slike?
Hvis de prøver å hjelpe seg selv, eller hvis de prøver å få hjelp fra andre
mennesker, er svaret, ”Ja, det er håpløst.”
Ingen mennesker kan befri seg selv fra Satans makt.
Jesus kan.
Nå skal vi lese hva Jesus gjorde.
F. Demonene kjente Jesus.
Tema: Jesus Kristus er Gud.
Tema: Gud er større enn alle og mektigere enn alle; Han er den høyeste
autoritet.
LES Mark 5,6-7.
(Kol 1,16.)
Demonene visste at Jesus var Guds Sønn, den som hadde skapt dem.
Demonene var redde for at Jesus ville straffe dem og sende dem rett i Ildsjøen.
Gud er den suverene herskeren over Satan og alle åndene.
- Han kan gjøre akkurat den Han vil med dem.
- Han skal kaste dem i Ildsjøen når den tiden kommer etter Hans plan.
G. Jesus bød demonene komme ut.
LES Mark 5,8-9.
Det finnes mange, mange ånder eller demoner i verden.
Satan er deres herre.
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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 Mark 5,10.
Demonene visste at de ikke kunne stå seg imot Jesus som er Gud og deres
Skaper.
- Jesus har all makt over Satan og hans demoner.
- Satan og alle demonene kan ikke stå seg imot Jesus.
- De vet at de en dag må bøye seg for Hans autoritet. (Joh åp 20,10.)
Tenk over:
Husker du hva som skjedde da Satan kom for å friste Jesus i ødemarken?
Var det Satan som vant? Nei! Jesus nektet å gjøre noe annet enn det
Faderen hadde sagt at Han skulle gjøre. Hvem er sterkest - Satan og
hans demoner, eller Jesus Kristus? Jesus er den sterkeste, og det visste
demonene!
H. Demonene for inn i grisene.
LES Mark 5,11-14.
Forslag til bilde:

KRONOLOGISK BILDE NR. 69,
”JESUS HELBREDER EN BESATT
MANN”
Grisene druknet, men demonene levde videre, for de har ikke kropper slik
dyr og mennesker har.
Jesus sendte ikke demonene til den evige straff der og da.
- Han gav dem lov til å fare inn i grisene.
- Dette var ikke Guds tidspunkt for å straffe dem for deres opprør og synd.
- Likevel har Gud bestemt et tidspunkt i framtiden da Satan og alle de
onde åndene skal få evig straff. (Mat 25,41; Joh åp 20,10.)
I. En befridd mann.
Tema: Gud er kjærlighet. Han er miskunnelig og nådig.
Tema: Gud er allmektig.
LES Mark 5,15.
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Denne mannen ble satt fri fra Satans makt og demonenes makt av Herren
Jesus.
- Nå måtte han ikke gjøre det demonene ba ham om å gjøre lenger.
- Nå var han under Guds autoritet.
J. Menneskene er dumme.
Tema: Mennesket må ha tro for å komme til Gud og bli frelst.
LES Mark 5,16-17.
Disse menneskene var forferdelig dumme.
- Jesus, Guds Sønn og deres Frelser, hadde kommet for å undervise dem.
- De ville ikke at Han skulle bli hos dem.
Hvorfor ville de at Jesus skulle fare?
- De var mer opptatt med tapet av grisene enn de var med å lære sannheten
og bli fri fra Satans makt, synden og dødens makt.
Sammenlign:
Det er fremdeles slike mennesker i verden. De vil ikke høre Guds Ord fordi
de er mer interessert i denne verden. De er ikke interessert i hva som vil
skje etter at de er døde. De lever bare for dette livet.
Når vi dør, kan vi ikke ta med oss noen ting. Det som Gud lærer oss fra
Bibelen viser oss hvordan vi kan få evig liv.
(Luk 12,13-34.)
K. En mann med et budskap.
Tema: Gud kommuniserer med menneskene.
LES Mark 5,18-20.
Tenk over:
Tenk deg, dette er den samme mannen som var helt ustyrlig, naken og
prøvde å skade seg selv. Han kunne ikke bo hjemme eller gjøre vanlig
arbeid. Han var kastet ut fra samfunnet. Han var blitt helt gal i hodet.
Jernlenkene kunne ikke holde ham. Nå var denne samme mannen påkledt
og ved sans og samling, og han kunne gå hjem og være til nytte. Han
hadde noe som var verdt å leve for!
Nå hadde han en utrolig historie å fortelle for andre. Jesus ville at han
skulle gå tilbake til sine og fortelle hva som hadde skjedd. De ville ikke ha
problemer med å tro ham, for livet hans var blitt helt forandret. Hva tror
du de tenkte når de så ham? Ingenting er for vanskelig for Gud, og Han er
den samme i dag.
Sammenlign:
Alle er født under Satans kontroll, men noen er kontrollert av ånder slik
som denne mannen.
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Jeg har også vært under Satans kontroll, på vei til evig straff. Jeg visste
at jeg var en synder, for jeg hadde vært ulydig imot Guds bud. Gud lærte
meg fra Bibelen at jeg ikke kunne gjøre meg selv god nok for Ham, og at
jeg ikke kunne flykte fra straffen.
Jeg lærte at Gud sendte Jesus, sin Sønn, til å bli Frelseren for alle
syndere. Nå tror jeg på Jesus Kristus som min Frelser.1
L. Konklusjon.
LES Joh 8,36.
Ingenting er for vanskelig for Gud.
Han satte mannen fra Gerasenerlandet fri. Han kan sette hvem som helst fri.

Vi har ennå ikke kommet til selve evangeliet - Jesu død, begravelse og oppstandelse. Hvis
du forteller barna ditt eget vitnesbyrd, behøver du ikke å gå lenger enn dette. Fortsett å bygg
opp forståelsen fram til du skal fortelle om Kristi verk på korset, der Han brøt Satans makt,
sonet straffen for synden og vant over døden. Han gjorde det mulig for menneskene å bli
gjenforenet med Gud.
1
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SPØRSMÅL
1. Hvorfor ble Jesus sulten, tørst og andre ting på samme måte
som oss? Fordi selv om Jesus var Guds Sønn, var Han også et
menneske med same slags kropp som oss.
2. Hvem passet på disiplene under stormen? Gud.
3. Hvorfor kunne Jesus befale sjøen og vinden å bli stille? Fordi
Jesus er Gud og Han hadde skapt sjøen.
4. Kunne den besatte mannen befri seg selv fra demonene,
eller kunne et annet vanlig menneske gjøre det? Nei, han var
hjelpeløs.
5. Kan du befri deg selv, eller kan et annet vanlig menneske befri
deg fra Satans makt? Nei, vi er hjelpeløse.
6. Hvorfor kan vi si at demonene hater menneskene? Demonene
plaget denne mannen. De fikk ham til å rope og skrike og slå seg
selv med steiner. Han bodde i gravene.
7. Hvem har kontrollen over demonene? Satan.
8. Hvem er større enn Satan og demonene? Gud
9. Hvem var det som forandret livet til denne mannen? Jesus.
10. Hvem er den eneste som kan befri menneskene fra Satans
makt, synden og døden? Jesus, som er Gud.
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FORSLAG TIL OPPGAVER

LEKSJON 38

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 finner du oppgaver som er laget
for å understreke og fokusere på temaet du har undervist i leksjonen. Velg en
eller flere oppgaver og forbered deg på forhånd, slik at du har alt du trenger
for hånden.
1. Minnevers - Johannes 8,36
Del ut papir og skrivesaker så barna kan skrive ned minneverset. Tegn en
brutt lenke rundt minneverset. Tegn et ”før” og ”etter” bilde av mannen i
Gerasenerlandet.
2. Bøker i Bibelen
Bruk metoden som ble brukt i leksjon 24.
Nå når har barna lært alle bøkene i Bibelen, kan dere repetere dem fra tid
til annen, ved å bruke forskjellige metoder.
Bruk også denne metoden til å repetere minnevers fra tidligere leksjoner.
3. Han skapte sjøen og vinden!
Finn bilder av sjø i stille og storm fra blader og aviser. Lag store plakater.
Øverst på plakaten kan barna skrive: ”Gud skapte alt,” og nederst: ”Jesus
er Gud, så Han kunne stille vinden og bølgene!”
Noen av barna kan også illustrere fortellingen om da Jesus stillet
stormen.
Minn om at Gud skapte alt, og at Jesus er Gud.
4. Mer enn hjelp
Spør barna om de kan huske noen av de mange fortellingene om når
Jesus gjorde under. (Helbredet den lamme mannen, mannen med den
visne hånden, en spedalsk; Han stillet stormen, drev ut demoner osv.)
Spør om noen vil fortelle en fortelling de husker om mirakler fra det
Gamle Testamentet. (Han ordnet med en vær for Isak, tok seg av Josef i
fengselet og gjorde ham til hersker i Egypt, sendte plager over egypterne
men ikke over israelittene, åpnet vei igjennom Rødehavet, sørget for mat
og vann for israelittene i ørkenen, gav Sakarias og Elisabet en baby da de
var blitt gamle.)
Gud er nådig og hjelper mennesker selv om de ikke fortjener det.
Gud hjelper både gamle og unge, ja, alle.
Spør barna om de vet noe Gud gir oss hver dag. (Mat, luft, vann, styrke
og liv.)
Det er noen mennesker Gud ikke vil hjelpe for alltid, hvem er det?
Mennesker som ikke vil tro på Ham, de vil en dag bli skilt fra Gud for
evig og alltid.
Husker du noen fra bibelhistorien som det skjedde med? (Kain, Farao,
noen av fariseerne.)
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5. Et nytt menneske
Lag to kolonner på en plakat eller på tavlen. Skriv ”Før” og ”Etter”
øverst i kolonnene. Tittelen over kan være, ”Jesus befridde mannen fra
Gerasenerlandet”
La barna si hva som var forskjell på før og etter at mannen var befridd.
Eks:

Bodde i gravene Hadde lenker Ropte og slo seg selv Var under Satans kontroll -

dro tilbake til hjemmet sitt.
slapp å ha lenker.
var ved sans og samling.
var under Guds kontroll.

Minn om at Jesus Kristus er Gud. Gud er større enn alle. Han er
kjærlighet, nådig og miskunnelig. Han er allmektig.
6. Se hva Jesus gjorde!
Del ut hver sin notisbok til barna. Skriv navn på notisbøkene slik at de
kan la dem ligge igjen på møterommet. I slutten av møtet kan barna skrive
ting Jesus gjorde i bøkene sine. De kan også tegne og dekorere og skrive
bibelhenvisninger til.
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Repetisjon 38

Navn____________________________

JESUS viste at Han var sann Gud
Jesus velger tolv menn til å være Hans disipler

Bruk ord fra ordbanken og fyll ut det som mangler i setningene nedenfor.
SYNDERE, GUD, MAKT, DISIPLER, TOLLERE,
HYKLERE, FISKERE, SJALU

1. Fordi Jesus er ______ hadde Han _________ til å tilgi synden til den lamme
mannen og helbrede ham.
2. Levi var en __________ da Jesus kalte ham til å bli disippel.
3. Jesus kom for å kalle og frelse __________.
4. Kan et menneske som gjøre mye godt komme til Himmelen? JA

NEI

5. Mange av de skriftlærde og fariseerne hatet Jesus og ville få Ham avlivet. De
var ________ på Ham. De trodde ikke at Han var Gud.
6. En person som lever et religiøst liv på utsiden, men lever i synd, blir kalt en
___________.
7. De fleste av dem som Jesus valgte ut til å være hans ______________, var
ikke rike eller hadde høy utdannelse. De var alminnelige mennesker. Mange av
dem var ___________.

SAMTALE 38

Jesus stiller stormen og driver ut
demonene av den besatte mannen

Terje: Onkel Dagfinn, jeg er imponert over hvor godt du gikk sammen med
faren til Jan!.
Onkel Dagfinn: Det var jeg også, Terje. Jeg er glad han lot Jan komme hit på
bibelstudie.
Janita: Hørte du alt han sa om religion og hykleri. Rart at han lot Jan komme.
Onkel Dagfinn: Det er ikke sikkert noen hadde spurt ham om noe slikt før. Vi
må huske på at han gjør det han mener er best for Jan.
Terje: Jeg tror jeg så en annen side ved ham da du snakket med ham. Før har
jeg bare lagt merke til hvordan han roper etter Jan.
Onkel Dagfinn: Herr Johnsen er en ulykkelig mann, selv om han har mange
penger. Han har sikkert mer enn alle de andre i nabolaget, men han har ikke
fred i hjertet.
Janita: Har du sett storebroren til Jan, Erik?
Terje: Han er så merkelig. Jeg tør ikke gå nær ham.
Onkel Dagfinn: Ja, dessverre, det er nok best å holde seg unna. Han har store
problemer. Jeg vil ikke at dere skal være sammen med ham. Det er en grunn
til at jeg vil at Jan skal være her - da går ikke dere dit og møter Erik.
Terje: Jeg har hørt at han bruker stoff.
Janita: Han har vært i fengsel også, men herr Johnsen får ham ut igjen. Men
han bor ikke hjemme lenger. Han og faren er uvenner.
Terje: Jan sa at Erik i er i et eller annet opplegg, hva han nå mener med det.
Onkel Dagfinn: Å, de prøver å hjelpe ham ut av ting. Han stakk av fra det
forrige opplegget.
Janita: Fru Dale nede i gata sa at det ikke er noe håp for Erik. Han er bare
helt sprø.
Onkel Dagfinn: Jeg skjønner hva hun mener - og hun har rett menneskelig
sett - det nytter ikke med opplegg for Erik, men han kan bli forandret!
Terje: Hvordan da?
Onkel Dagfinn: På samme måte som Gud forandret deg og meg. Han tilgav
oss og renset bort syndene våre. Husker du hva Jesus sa til Nikodemus?
Terje: Han sa at han måtte bli født på ny!
Janita: Men er ikke Erik mye verre enn oss? Trenger ikke han noe mer?
Onkel Dagfinn: Synd er synd, Janita. All synd fortjener samme straff, og det
er dødsstraff. Det er bare Jesus Kristus som kan hjelpe syndere. Det finnes
ikke noen annen vei for deg og meg, eller for Erik eller alle andre i denne
verden.
Terje: Kan Jesus hjelpe noen som er så fæl som Erik?
Onkel Dagfinn: Klart Han kan det! Jesus er Gud. Ingenting er for vanskelig
for Ham. Husker du Brit, misjonæren vi møtte i forrige uke? Hun levde
tidligere nesten på samme måte som Erik.
Terje: Nå tuller du!
Onkel Dagfinn: Nei, det er sant. Hun sa at livet hennes var mye likt det vi
leser om mannen fra Gerasenerlandet i Bibelen. Hun var fullstendig i Satans
makt, men Jesus satte henne fri. La oss se på fortellingen i Markus 5.
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