
Minnevers: “Og dette __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ om riket skal bli 

forkynt i __ __ __ __     __ __ __ __ __ __, som et __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ for __ __ __ __ folkeslag, og __ __ skal __ __ __ __ __ 

komme.” Matt. 24:14

For en stund siden hørte jeg en fortelling om en gutt som het Johannes. 
Han bodde sammen med mamma’n og pappa’n sin i en liten landsby. De 
hadde det egentlig veldig godt sammen, men i det siste hadde Johannes 
lagt merke til at pappa hadde et litt bekymret uttrykk i ansiktet sitt. En 
dag samlet pappa den lille familien sammen og fortalte dem det akkurat 
som det var. “Jeg har ikke fått penger på arbeidet på en måned nå”, be-
gynte han, “og de pengene vi har spart opp bare minker og minker. Snart 
vil de ta slutt, og da har vi ikke mer å leve for. Jeg vil ikke at vi skal ende 
på gata. Sjefen sier at det går så dårlig økonomisk, at det ikke er noe 
håp om at jeg kan få lønn igjen. Så jeg har bedt og bedt om dette, og har 

“Dere er Mine vitner”



bestemt meg for å reise til et land langt borte der jeg kan få arbeid og 
finne et nytt hjem for oss. Når jeg har fått ordnet det, vil jeg komme 
tilbake og hente dere.” 
Johannes kjente et stikk i hjertet sitt. Han var veldig glad i pappa’n sin, 
og etter skole og arbeid pleide de alltid å finne på noe morsomt sammen. 
Aller best likte Johannes når pappa tok ham med i den dype skogen i 
utkanten av landsbyen. Han kunne ikke holde ut tanken på at pappa skulle 
forlate dem. Pappa så at Johannes ble så stille og ettertenksom. Han 
merket at han svelget dypt og ble blank i øynene. Han klemte Johannes 
inntil seg og hvisket: “Når bladene begynner å falle inne i skogen, da kan 
du vite at jeg snart kommer igjen.”
Det var tomt og rart uten pappa, men Johannes levde med vissheten om 
at han snart ville komme igjen. Om kvelden kunne han ligge og fantasere 
om det nye huset som pappa ordnet i stand til dem. Det kom sikkert til 
å bli et deilig sted. Ofte når han ruslet alene inne i den dype skogen bak 
landsbyen, gjentok han halvhøyt det pappa hadde visket i øret hans: “Når 
bladene begynner å falle, da kan du vite at jeg snart kommer”.
Dager, uker og måneder gikk. Siden pappa reiste hadde gresset blitt 
grønt, og knoppene hadde sprunget ut i fullt flor. Skogen var tett av 
bladprakt, og yret av fugle-og dyreliv. Johannes syntes det var spen-
nende å utforske alle hemmelighetene i skogen. 
Så en kveld idet han ruslet hjemover i dype tanker, kjente han noe som 
sneiet nesa hans og falt lydløst til bakken. Han 
stoppet opp og stirret framfor seg, 
og der foran skospissen lå det en 
gulrød liten dings. Han kikket opp-
over, og sannelig var det ikke enda 
en lettvekter som kom seilende 
gjennom lufta. Et vindpust fikk hele 
skogen til å rasle og pipe, og snart 
danset et hundretalls blader i 
den kjørlige høstlufta. “Bladene 
faller!”, jublet Johannes. Han 
var fullstendig vekket for vir-
keligheten, og løp så raskt han 
kunne hjem til mor med den 
begeistrede beskjeden: “Blad-
ene faller, bladene faller - nå 
kommer pappa snart tilbake!”
  



1. Vi har også en Far i himmelen som er i ferd med å lage i stand 
et hjem for oss. Hvilket løfte ga Jesus til disiplene sine like før Han 
reiste tilbake til himmelen? Johannes evangelium 14:1-3

SVAR:

Akkurat som pappa’n til Johannes, har Jesus gitt oss tegn som skal for-
telle oss at Han snart kommer igjen. Flere av disse tegnene finner vi i 
Matteus, kapittel 24 - det kapitlet som vi tok minneverset vårt i fra.
2. Plukk ut noen av tegnene Jesus nevner, og plasser dem i den kol-
onnen du synes de passer i. Husk å skrive hvor du fant tegnet (Bi-
belhenvisning)!: 

 Dårlige nyheter:   Gode nyheter:

Lag en stor plakat sammen. Plasser de gode nyhetene i midten, sammen 
med en passende illustrasjonstegning. Rundt omkring kan dere skrive ned 
de dårlige nyhetene dere fant i Matteus 24. Klipp ut ting fra aviser som 
viser at disse tegnene oppfylles. Snakk sammen om hva det er Jesus 
først og fremst venter på.



3. Hva tror du ‘evangelium’ egentlig betyr? Du kan få et hint ved å 
lese Ap. gj. 13:32 eller Rom. 10:15!

SVAR:

Evangeliet er egentlig en tilsynelatende tragisk fortelling med en lykke-
lig slutt. Under finner du historien i korte trekk. 
4. Klipp ut tegningene fra klipp-siden (klipp 1), og lim dem inn der de 
hører hjemme i historien. 

1. Gud skapte jorden - 
et fantastisk hjem til 
menneskene.

2. Gud advarte om at hvis menneskene var ulydige måtte de dø. Jesus ville nemlig beskytte oss mot syn-den, som Han visste ville ødelegge for oss.

3. Menneskene var uly-

dige mot Gud. Faktisk 

sier Bibelen at alle 

mennesker  har syn-

det, og egentlig måtte 

hele menneskeslekten 

dø.

4. Gud og Jesus hadde 
en redningsplan klar: 
Jesus skulle komme til 
jorden som et menneske 
og dø i stedet. Gjennom 
at Jesus levde som et 
menneske, uten å synde, 
og døde for våre synder, 
åpnet Han veien tilbake 
til Gud.

5. Jesus står klar til å hjelpe oss hver dag til å ha et godt liv. Han vil sette oss fri fra syn-dens slaveri. Han gir oss kraft til å leve i ly-dighet.

6. Jesus har lovt å komme 

igjen snart. Han vil gjøre 

slutt på synden, og ta med 

hjem til seg alle som har 

latt Ham ta bort syndene 

sine. Han vil skape en ny 

himmel og en ny jord, slik 

at vi kan få bo sammen 

med Jesus for all tid i et 

godt og trygt hjem.



Selvfølgelig ønsker vi at flest mulig skal få høre disse gode nyhetene. 
Tenk at det er mange mennesker i verden som ikke vet om, forstår eller 
tror at Jesus har betalt for at de kan få leve sammen med Ham i det fan-
tastiske himmelhjemmet. Den prisen Jesus betalte når Han døde på kor-
set var nemlig stor nok til å betale for at alle i hele verden kan komme til 
himmelen. Men det hjelper ikke hvis de det gjelder ikke får vite om det. 
For det er nemlig slik at Jesus ikke bare kan ta med alle til himmelen. Han 
kan ikke ta sjansen på at synden skal vende tilbake til det skjønne uni-
verset Han planlegger å gjenskape. Derfor kan Han ikke ta med noen til 
himmelen som ikke har bevist at de er villige til å legge bort synden. Det 
fantastiske ved evangeliet er at det ikke bare forteller om Jesu store 
offer og himmelhjemmet som venter. I evangeliet finner vi også kraft til 
å leve et godt og rett liv her og nå - et liv der Jesus har førsteplassen.

5. Hva kaller Paulus evangeliet? Romerne 1:16

SVAR:

Poenget med å dele evangeliet er at folk skal bli frelst - at de kan få et 
liv med fred og glede her nede på jorden og håp om et evig liv med Jesus. 
6. Men hvilke skritt sier Paulus er nødvendige for at folk skal bli 
frelst? Les Rom. 10:13-17. Klipp ut fotsporene fra klipp-siden (klipp 
2), og plasser dem der  de hører hjemme. Snakk sammen om hva 
skrittene betyr!

3. 4.

5.

6.



7. I Matteus 13:3-9+18-23 forteller Jesus en lignelse om hvordan 
mennesker reagerer når de får høre evangeliet. Finn ut hva de for-
skjellige symbolene i lignelsen betyr! (Tegn en strek mellom tegningen 
og teksten som hører til)

De som hører Ordet,
men ikke forstår det

Verdens bekymringer 
og rikdommens bedrag

Guds Ord

De som gleder seg over Ordet,
men gir opp ved motgang / forfølgelse

Satan

De som hører Ordet, tar imot det
og bærer ‘Åndens frukt’ (Gal 5:22-23) i livet sitt

Har du opplevd at noen blir irriterte når du prøver å fortelle dem om 
Jesus? Hvorfor tror du at noen mennesker ikke vil ta imot de gode ny-
hetene?



I skriftstedene under kan du lese om to menn som hørte evangeliet. De 
fikk begge høre de gode nyhetene, men reagerte forskjellig. 
8. Klipp ut tegneseriestrimmelen fra klipp-siden (klipp 3). Sorter og 
plasser tegningene i riktig rekkefølge, slik at de utgjør historiene 
du kan lese i skriftstedene. Knytt det riktige skriftstedet til hver 
tegning-rekke. Hvem handler historien om, hvordan reagerte de på 
evangeliet, og hva førte det til?
Lukas 18:18-23 - Lukas 19:1-10

Historien handler om:_____________________________________

Vi finner historien i (Bibelhenvisning):_________________________

Tok han / hun imot det Jesus sa?:   Ja        Nei

Hva førte det til? (Lim inn ansiktet som passer):

Historien handler om:_____________________________________

Vi finner historien i (Bibelhenvisning):_________________________

Tok han / hun imot det Jesus sa?:   Ja         Nei

Hva førte det til? (Lim inn ansiktet som passer):



I Bibelen kan vi lese om mange mennekser som ble kalt av Gud til å dele 
evangeliet. De kom fra helt forskjellige bakgrunner, og delte helt klart 
de gode nyhetene på forskjellige måter. 
9. Klipp ut bildene på klipp-siden (klipp 4), og lim dem inn i den ram-
men der de hører hjemme. Ut fra skrifthenvisningene kan du også 
finne ut av hvem som ble kalt og hva slags bakgrunn de hadde.

Matteus 4:18-19
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Lukas 19:1-10

Apostlenes 

Gjerninger

22:3-15

2. Kongebok
5:2-4

Ester 2:5-7+173:12-134:13-16

Lukas 8:26-39



Det er ikke alltid like lett å gå ut og evangelisere. Kanskje er vi redd for 
hvordan folk vil reagere og hva de måtte tro og tenke om oss. Vi har lett 
for å finne på en masse unnskyldninger. Dette er ikke noe nytt. Vi kan lese 
om mennesker i Bibelen som ble kalt, og som heller ikke alltid følte for å 
lystre kallet. Men Jesus kom alltid med oppmuntringer som gjorde at de 
unnskydningene bare falt til bakken, og Han fylte dem med mot i stedet 
for frykt. 
10. Tegn en pil fra unnskyldningene til svaret som passer!

“Gå 
av sted, så 

sterk som du er, og 
du skal frelse Israel... 

Har ikke Jeg sendt deg... 
Sannelig Jeg skal 

være med 

“Hvem 
gav mennesket 

munn?... Er det ikke Jeg, 
Herren? Gå nå, og Jeg skal 
være med din munn og lære 

deg hva du skal 
“Din 

misgjerning er 
tatt bort, og din synd 

er sonet.”

“Si 
ikke: Jeg er bare 

en ungdom, for du skal 
gå til alle dem Jeg sender deg 
til, og alt det Jeg befaler deg 

skal du tale... I dag har jeg gjort 
deg til en... jernsøyle... For Jeg 
er med deg, sier Herren, for 

å utfri deg.”

“En-
ten de hører 

det eller lar det 
være... skal de lik-

evel vite at en profet har 
vært iblant dem... Frykt 

ikke for ordene deres og bli 
ikke redd dem... Den som 
hører, han må høre! Den 
som lar det være, han 

må la det være!”

- Tenk om de ikke vil høre på 
meg eller tro på det jeg sier... 
(2. Mos. 4:1)

-Jeg er ikke flink til å tale... 

(2. Mos. 4:10)

-Je
g er så

 ung... 

(Je
r. 1

:5-6)

-Jeg føler meg 
syndig og uverdig... 
(Jes. 6:5)

--Jeg skjønner ikke at du velger meg. 

Jeg er så
 svak og ikke sæ

rlig kjent. 

Hvordan kan jeg vite at dette er mitt 

kall... (
Dom. 6:15, 17)



11. Vi kan være Jesu vitner på så mange forskjellige måter. Slå opp 
skriftstedene under og finn forskjellige eksempler på hvordan menn-
esker fra Bibelhistorien gjorde et arbeid for Gud. Klipp ut tegningene 
fra klipp-siden (klipp 5) og lim dem inn i rammene som passer til 
skriftstedene.

Apostlenes
Gjerninger
17:16-17
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Lukas 2:36-37

Apostlenes 

Gjerninger

9:36-40

Apostlenes
Gjerninger

6:1-5

1. Samuel 1:20, 27-282:26

1. Samuel

16:23



Når vi arbeider for Jesus er det ikke alltid vi ser resultater med det 
samme. Hvis vi har arbeidet hardt for å dele de gode nyhetene uten at 
folk ser ut til å bry seg om det, kan vi lett bli litt mismodige. Jesus vet 
dette. Han har jo selv opplevd hvordan det føles. Ja, tenk, Han kom hit 
til jorden for å redde menneskene, og så tok de samme menneskene som 
Han kom for å redde Ham til fange, pisket Ham, pinte Ham, spottet Ham 
og lot Ham dø som den verste forbryter. Det må ha føltes veldig tungt og 
urettferdig. Sånn en kald og likegyldig utakknemlighet overfor Han som 
bare ga og ga av seg selv for å redde nettopp dem! Selv om det såret Je-
sus, bar Han det tålmodig, og Han trøstet seg med at det kom til å være 
noen som ville ta imot Hans offer.
12. Jesus vet at det er godt med oppmuntring, godt å vite at ar-
beidet man gjør ikke er forgjeves. Derfor har Han gitt oss noen 
fantastiske løfter. Velg ut det skriftstedet du liker best, og lag et 
flott bokmerke!

“Slik skal Mitt Ord 

være, det som går 

ut fra Min munn. Det 

vender ikke tomt til-

bake til Meg, men 

utfører det Jeg har 

velbehag i, og det 

skal lykkes i d
et Jeg 

sendte det til.”
 

Jes. 55:11

“Kast ditt brød på van-net! Mange dager etter skal du finne det igjen. Del ut til sju, ja til åtte, for du vet ikke hva ondt som kan komme over jorden…” Fork. 11:1-2

“Og la oss ikke 
bli trette når vi 
gjør det gode, 
for i rette tid 
skal vi høste, 
hvis vi bare 
ikke mister 
motet.” 

Gal. 6:9

“Derfor, mine kjære brødre, 

vær faste, urokkelige, alltid 

rike i Herrens gjerning, idet 

dere vet at deres arbeid ikke 

er forgjeves i Herren.” 1. Kor. 

15:58



Hilsen fra mine 
venner...
     

Mitt navn:


