
JEREMIA - Den gråtande profeten

Tips

A. Börja med att repetera vad en profet har:
- öron som hör Guds röst
- ögon som ser Guds vilja
- munnen som profeterar

B. Från Levande berättelser + bilden av krukmakarens hus (finns med i lektionen):
Jeremias liv, förslaget ovan

C. Den gråtande profeten
Jeremia kallas ”den gråtande profeten” därför att han fick bära fram svåra profetior. Det
gjorde att han grät väldigt ofta. Skulle människorna ha lyssnat hade det gått bra för dem,
men de ville inte lyssna till Jeremia.
Profetior är alltid för vårt bästa. Gud vill både uppmuntra och varna oss.

D. Varför gråter vi?
Låt barnen ge exempel. Skriv det på blädderblock eller OH.

E. Kan Gud vara ledsen?
Visa någon bild från Noa och översvämningen. Här var Gud verkligen ledsen. Han
ångrade sin skapelse och ville tvätta världen ren från all ondska, 1 Mos 6:6.
Jesus då? Jesus grät när Lasarus, en kär vän till honom hade dött, Joh 11:1-35.

(Bilder finns i Levande berättelser).
Det är skönt att veta att Jesus känner med oss när vi har det svårt och är
ledsna.

Undervisningsförslag:

 Från Jeremias liv
 - kallelsen, Jer 1:4-10
 - i krukmakarens hus, Jer 18:1-6
 - i brunnen, Jer 38:1-13

 Gud, Jesus och vi kan vara ledsna och gråta

Till ledaren
Hjälpmedel du kan använda:

 Levande berättelser av Arthur S. Maxwell (bok 5)
 Flanellograf

Egna tips:
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Den gråtande profetenSång

När du är lessen och gråter
får du komma till Gud med allt.
Han gråter med dig.

När du är glad och skrattar
får du komma till Gud med allt.
Han gläder sig med dig.

Gud älskar alla barnen,
Gud älskar dig och mig.
Gud älskar hela världen,
Gud är kärleken.
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Jeremia i brunnen
Jer 38:1-13

I
krukmakarens

hus
Jer 18:1-6

Jeremias kallelse
Jer 1:4-10

Uppgift: Rita tårar
påJeremias kinder.

JEREMIA

Liten kände jag mig,
i brunnen slängde de mig,
krukmakaren tröstade mig.

Vem är jag?

DEN

GRATANDE

PROFETEN
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JEREMIA

Liten kände jag mig,
i brunnen slängde de mig,

krukmakaren tröstade mig.
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Uppgift:
 Rita tårar på Jeremias kinder.

Liten kände jag mig,
i brunnen slängde de mig,
krukmakaren tröstade mig.

Vem är jag?

DEN

GRATANDE

PROFETEN
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Den gråtande profeten

Uppgift:
Vilka två händelser gjorde
Gud och Jesus ledsna? Fyll i
de bokstäver som saknas.

________________
Rita dig själv klar (pojke/flicka)

och det som gör dig ledsen.
Skriv ditt namn på raden.

Text
&

Musik:

Mårten
Streng
Finn-

gospel

När du är lessen och gråter
får du komma till Gud med allt.
Han gråter med dig.

När du är glad och skrattar
får du komma till Gud med allt.
Han gläder sig med dig.

Gud älskar alla barnen,
Gud älskar dig och mig.
Gud älskar hela världen,
Gud är kärleken.
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Den gråtande profeten - Jeremia

Jeremia brukar kallas för �den gråtande profeten�,
därför att han oftare än andra grät och klagade.
Gud kallade Jeremia redan i tonåren. Först var han
ovillig att lyda Guds vilja. �Jag är för ung och är
ingen talare�, sa han. Men när Gud lovade hjälpa honom
sa Jeremia �ja�. Profetkallet blev inte lätt. En gång slängdes han i
en brunn. Det fanns inget vatten i den, men botten var så lerig att

Jeremia sjönk ner i gyttjan ända till knäna. En
annan gång gick profeten till en krukmakare.
Där fick han lära sig att Gud kan börja om
i människors liv. Det uppmuntrade Jeremia
och gav honom nytt hopp. Till slut hände
det som Jeremia profeterade om.

Främmande härar intog Jerusalem och
förde många till Babel. Jeremia slutade

inte som profet utan tröstade
folket med att de skulle få
komma tillbaka efter 70 år.

�Bygg hus och plantera
trädgårdar dit ni kommer�,
sa han, �då skall ni klara

fångenskapstiden�.

Minnesvers:

(Gud sa till Jeremia)

”Säg inte: Jag är för ung.”
Jer 1:7
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Tillbehör LEKTION:
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Uppgift: Färglägg bilden och använd den vid
berättelsen om Jeremias besök hos krukmakaren.


