JESAJA - Profeten Jesaja
Till ledaren
Hjälpmedel du kan använda:

Undervisningsförslag:

Flanellograf + bilder
Ett stort ljus (Jesus) och många små ljus

Jesaja och några av hans profetior

Tips
A. Börja med att förklara vad en profet har (bilder finns med i lektionen):
- öron som hör Guds röst
- ögon som ser Guds vilja
- munnen som profeterar
En profet kan man inte studera sig till - utvald av Gud redan i moderlivet.
B. På flanellograf

Här kan man med fördel repetera Samuel , hur han lärde sig lyssna till
Gud, fastän han var så ung (se lektionen från Samuelsböckerna).

C. Jesaja; visa på OH vid behov:
(el. på små lappar som någon läser)

- var gift med en profetissa, hade åtminstone två söner
- sade ”Här är jag, sänd mig” i Jes 6:8
- en av Gamla Testamentets största profeter
- var profet på heltid
- levde 700 år före Jesu födelse
Det

D. Jesajas profetior
folk
1) Ljuset på flanellograf: Rita på förhand ett stort ljus och klipp det i tio
delar, som ett pussel. Måla det och limma fästpapper på baksidan.
som
Skriv ett ord på varje bit från Jes 9:2. ”Det folk som vandrar i mörkret skall
vandrar
se ett stort ljus”. Barnen kan sätta upp varsin bit på flanellograftavlan.
i
2) Bokrullarna: Efter hand som barnen läser, placeras bokrullarna i Jesajas
mörkret
ficka (du har på förhand lagt bokrullarna i händerna på Jesaja).
skall
Visa på flanellograf eller med bilder; - Jesu födelse
se
- Jesus på korset
ett
(den tredje profetian har ännu
stort
inte gått i uppfyllelse)
ljus

E. Slutord

- Ordspr 29:18; Utan uppenbarelse går folket vilse (utan
trafikmärken hittar vi ingenstans och utan ljus ser vi ingenting)
- Jes 42:6-7; Gud har kallat oss att vara ljus (Jesus är det stora ljuset)

F. Illustration
Alla får varsitt litet ljus. Är det mörkt ute, kan ni släcka lamporna och någon tänder det
stora ljuset (Jesus). Alla går fram till det stora ljuset och tänder sitt ljus. Efteråt kan
ni sjunga: Jesus ber oss lysa så rent och glatt eller Det lilla ljus jag har.
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JESAJA; Profetia

Sång

LEKTION:
Profeten Jesaja

Ditt namn är
Underbar i råd
Mäktig Gud
Evig Fader
vår Fridsfurste
Jesaja profeterade om dig,
att du skulle komma till vår jord,
för att ge ditt liv på ett kors för mig.
Jesus kär, du håller alltid ord.
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PROFETEN
JESAJA
Vem profeterade om Jesus som liten och stor?
Vem såg att lejon och lamm sida vid sida bor?
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Uppgift: Skär upp Jesajas
händer, efter de streckade
linjerna, så att han kan hålla i
bokrullarna.
Skär också upp hans mantel
och gör en ficka där du förvarar
bokrullarna.
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Vem profeterade om Jesus
som liten och stor?
Vem såg att lejon och lamm
sida vid sida bor?

1
Jesaja 9:6

Öppning

Ficka
Limmas bakom Jesaja.

Lim här

Lim här

PROFETEN
JESAJA

Ty ett barn blir oss fött,
en son blir oss given. På
hans axlar vilar herradömet och hans namn är:
Under, Rådgivare, Mäktig
Gud, Evig Fader,
Fridsfurste.

Straffet var lagt
på honom för att vi
skulle få frid, och
genom hans sår är vi
helade.

Lim här

3
Jesaja 65:25
Vargar skall gå i bet
med lamm,
lejon skall äta halm
som oxar.

Jesaja 53:5
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B/C

Uppgift: Vilket namn gömmer
sig i skägget? Färglägg alla
bokstäver som har en prick.

LEKTION:
Profeten Jesaja

Profeten Jesaja - Jesaja kapitel 9, 53, 65:17-25
Profeten Jesaja är en av Gamla
Testamentets största profeter.
Trots att han levde 700 år före
MinnesJesu födelse, profeterar han i
flera kapitel om att Messias
vers:
skulle komma som ett barn.
”Ett barn varder oss fött, en son
är oss given och på hans axlar
Det _ _ _ _
skall herradömet vila”, (Jes 9).
Jesaja såg också vad som skulle
som
hända med Jesus när han blev vuxen.
vandrar i
I 53:e kapitlet står det om den lidande
m_ _ _ _ _ _
Frälsaren. Han var som ett lamm, tyst inför den
skall se
som klipper ullen på det. ”Men det var våra synder
ett stort
han bar och våra sjukdomar tog han på sig.”
Vi som lever långt senare kan bekräfta att Jesaja
_ _ _ _.
fick rätt. Jesus led ju och dog för våra synder
och när vi tror på honom blir han vår Frälsare
Jesaja 9:2
och Messias.
Fyll i de bokstäver som saknas.
Profeten Jesaja såg också ännu längre in i
framtiden. Han såg hur bra det blir när
Jesus blir Kung på jorden. Då betar lejon
och lamm sida vid
sida. Alla
människor och alla
djur lever i fred
med varandra.
Uppgift: Det
finns många
namn på
Jesus.
Tag första
bokstaven
av varje figur,
så får du ett
av namnen.
Text
&
Musik:
Ruth
Bertlin

Ditt namn
är Underbar i råd
Mäktig Gud
Evig Fader
vår Fridsfurste

Jesaja profeterade om dig,
att du skulle komma till vår jord,
för att ge ditt liv på ett kors för mig.
Jesus kär, du håller alltid ord.

En profet har:
EN LYDIG MUN SOM
TALAR GUDS BUDSKAP.
DET KALLAS PROFETIA.

En profet har:
ÖRON SOM
HÖR GUDS RÖST.
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Tillbehör
LEKTION:
Profeten Jesaja

Uppgift: Limma
texterna på baksidan
av respektive bilder,
samt fästpapper.
Används på
flanellograftavlan i
samband med
berättelser om
profeter.

En profet har:
ÖGON SOM
SER GUDS VILJA

Ill.; Torolf Prost
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Tillbehör

Uppgift: Skär upp Jesajas händer, efter de streckade
linjerna, så att han kan hålla i bokrullarna.
Skär också upp hans mantel och gör en ficka där du
förvarar bokrullarna. Färglägg, limma fästpapper på
baksidan. Används på flanellograftavlan.

SADE: ”HÄR
ÄR JAG,
SÄND MIG”!
Levde 700 år
före Jesu
födelse

EN AV GAMLA
TESTAMENTETS
STÖRSTA
PROFETER

VAR
PROFET PÅ
HELTID

3
Jesaja 65:25

Lim här

Straffet var lagt
på honom för att vi
skulle få frid, och
genom hans sår är
vi helade.

2

Var gift med en
profetissa, hade
åtminstone
två söner.

Ficka
Limmas bakom
Jesaja.

Jesaja 53:5

Ty ett barn blir oss fött,
en son blir oss given.
På hans axlar vilar herradömet,
och hans namn är:
Under, Rådgivare,
Mäktig Gud, Fridsfurste.
Öppning

Lim här

Lim här

Jesaja 9:6

1

Vargar skall gå i bet
med lamm,
lejon skall äta halm
som oxar.

