
SE JESUS, GUDS LAM!

”Hver den som kjennes ved meg for 
menneskene, skal også jeg kjennes ved 

for min Far i himmelen.” Matt 10,32



SE JESUS, GUDS LAM!

Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av 
disiplene sine. Da Jesus kom gående, så Johannes på ham 
og sa: «Se, Guds lam!» De to disiplene hørte hva han sa og 
fulgte etter Jesus. Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, 
og han sa: «Hva leter dere etter?» De svarte: «Rabbi, hvor 
bor du?» Rabbi betyr lærer. «Kom og se!» sa Jesus. De gikk 
da med ham og så hvor han bodde, og de ble hos ham den 
dagen….

Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Filip og sa 
til ham: «Følg meg!»

Joh 1,35-43



SE JESUS, GUDS LAM!

Se, Guds 
lam! FØLG 

MEG!

Kom og 
se!



SE JESUS, GUDS LAM!

Evangeliet er Guds kraft til frelse 

for hver den som tror.  
Rom 1,16 



SE JESUS, GUDS LAM!

Han kalte til seg de tolv disiplene sine og ga dem 
makt til å drive ut urene ånder og helbrede all 
sykdom og plage.

Matteus 10



SE JESUS, GUDS LAM!

Jeg sender dere ut som sauer blant ulver. Vær kloke 
som slanger og troskyldige som duer!

Ta dere i vare for menneskene! For de skal utlevere 
dere til domstolene og piske dere i synagogene sine. Og 
for min skyld skal dere føres fram for landshøvdinger og 
konger og stå som vitner for dem og for folkeslagene. 
Men når de arresterer dere, skal dere ikke bekymre 
dere for hvordan dere skal tale, eller hva dere skal si. 
Det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si. For 
det er ikke dere som taler, men det er deres Fars Ånd 
som taler gjennom dere. 



SE JESUS, GUDS LAM!

Bror skal sende bror i døden, og en far sitt barn, og 
barn skal reise seg mot sine foreldre og volde deres 
død. Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld. 
Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. Men 
når de forfølger dere i den ene byen, så flykt til den 
neste! Sannelig, jeg sier dere: Dere skal ikke bli ferdig 
med byene i Israel før Menneskesønnen kommer.

Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke 
kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge 
både sjel og kropp i helvete. 



SE JESUS, GUDS LAM!

Selges ikke to spurver for en skilling? Og ikke én av dem 
faller til jorden uten at deres Far er der. Ja, hvert hårstrå dere 
har på hodet, er talt. Så vær ikke redde! Dere er mer verdt 
enn mange spurver.

Hver den som kjennes ved meg for menneskene, skal også 
jeg kjennes ved for min Far i himmelen. 

Men den som fornekter meg for menneskene, skal også jeg 
fornekte for min Far i himmelen.

Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er 
ikke kommet for å bringe fred, men sverd. Jeg er kommet for 
å sette skille: Sønn står mot far, datter mot mor, svigerdatter 
mot svigermor, og en manns husfolk er hans fiender.



SE JESUS, GUDS LAM!

Den som elsker far eller mor mer enn meg, er 
meg ikke verdig. Den som elsker sønn eller 
datter mer enn meg, er meg ikke verdig. Og den 
som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er 
meg ikke verdig. 

Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den 
som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.

Matteus 10;1,16-23, 28-39
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