JOEL & AMOS - Var redo!
Till ledaren
Hjälpmedel du kan använda:

Undervisningsförslag:

Illustrerade biblar för barn
Flanellograf
Levande berättelser av Arthur S. Maxwell
Bilder från Kalles hjärtehus i Predikaren

Joels profetia om pingstdagen
Joel 2:28-32
Amos profetia om att förbereda sig
Amos 4:12, 5:4

Tips
A. JOEL - profetia om pingstdagen (se Apostlagärningarnas lektion)
1) Repetera med några frågor om Jesu himmelsfärd
2) Pingstdagen (från Apg-lektionen)
När Gud utgöt sin Ande kom kallelsen till alla människor: ”Vill du som lever idag följa
Jesus”? I så fall: ”Gör dig redo”!

B. AMOS - bered dig möta din Gud
Det var detta Amos profeterade om till människorna. Förbered dig Israel!
Hur förbereder du dig?
Ex. En viktig person, kanske din idol, skall komma på besök. Vad gör du då? Låt barnen
komma med förslag.
- städar rummet
- duschar, tar på dig dina finaste kläder
- parfym, smink
- mm
Hur viktigt är det då inte att förbereda sig för Kungars Kung och Herrars Herre.
Det bästa sättet är att be Jesus komma in i ditt liv och bli Herre.
Visa Kalles hjärtehus från Predikaren och påminn om att det bästa sättet att vara redo är
att ha Jesus i hjärtat, för han är den enda som kan hålla hjärtat rent, varje dag.

Egna tips:
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Gamla Testamentet
JOEL och AMOS; Profetia

Sång

Från två små profeter hördes det rop.
Joel profeterade om Andens dop.
Amos talade om att förbereda sig.
Ja, det gäller både dig och mig.

LEKTION:
Var redo!

28

Kör 1: Vill du följa, följa Jesus varje dag,
gör dig redo för den stora dagen.
När Han kommer som är Kungars Kung
och Herrars Herre,
//: vill du då vara med :// (jag frågar dig).
Kör 2: Jag vill följa, följa Jesus varje dag,
gör mig redo för den stora dagen.
När Du kommer som är Kungars Kung
och Herrars Herre,
//: då vill jag vara med :// (yeah, yeah, yeah).

B

Gamla Testamentet
JOEL och AMOS; Profetia

JOEL

Uppgift: Skriv ditt eget
namn i Amos pratbubbla.

OCH

LEKTION:
Var redo!

AMOS

Och det skall ske därefter
att jag skall utgjuta min Ande över
allt kött. Era söner och era döttrar skall
profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga
män skall se syner. Också över tjänare och tjänarinnor
skall jag i de dagarna utgjuta min Ande. Och jag skall låta tecken
synas på himlen och på jorden; blod, eld och rökpelare.
Solen skall vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag
kommer den stora och fruktansvärda.
Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.

Joel 2:28-32

Bered dig,
_________, att
möta din Gud.
Amos 4:12

VAR

REDO!

Joel och Amos profeterade och sa,
det som riktiga scouter vet så bra.
Vad då?

JOEL

OCH

AMOS

Och det skall ske därefter
att jag skall utgjuta min Ande över
allt kött. Era söner och era döttrar skall
profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga
män skall se syner. Också över tjänare och tjänarinnor
skall jag i de dagarna utgjuta min Ande. Och jag skall låta tecken
synas på himlen och på jorden; blod, eld och rökpelare.
Solen skall vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag
kommer den stora och fruktansvärda.
Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.

Joel 2:28-32

MODELL

JOEL och AMOS

Bered dig,
_________, att
möta din Gud.
Amos 4:12

Var redo!

Joel och Amos
profeterade och sa,
det som riktiga
scouter vet så bra.
Vad då?

Bered dig,
_________, att
möta din Gud.

Amos 4:12

REDO!

Uppgift: Skriv ditt eget namn
i Amos pratbubbla.

VAR

LEKTION:
Var redo!

Joel och Amos profeterade och sa,
det som riktiga scouter vet så bra.
Vad då?

C

Gamla Testamentet
JOEL och AMOS; Profetia

Och det skall ske därefter
att jag skall utgjuta min Ande
över allt kött. Era söner och
era döttrar skall profetera
...............................................
Joel 2:28-32

Gamla Testamentet
JOEL och AMOS; Profetia

B/C

Var redo!

Uppgift: Vilket annat namn har den
helige Ande? Följ strecken från duvorna
till boet och skriv rätt bokstav i äggen.

LEKTION:
Var redo!

Joels profetia:
Pingst!

JOEL har ett starkt budskap om
Anden. Den skall bli utgjuten över
alla människor, säger han. Och då skall
ungdomar se syner och gamla män ha
drömmar. Joels profetia blev verklighet på
pingstdagen. I Apostlagärningarnas andra
Joel 2:28-32
kapitel har vi berättelsen om denna händelse. Det
var då som lärjungarna tillsammans med många andra blev fyllda med den
helige Ande. Sedan den dagen är Anden utgjuten över alla människor så att
vi kan ta emot Jesus som Frälsare. Det är Anden som hjälper oss att tro
och tjäna vår Gud.
AMOS är profeten som
kallar oss att vara redo för
ett möte med Gud.
Israels folk hade vänt Gud
ryggen och börjat göra en
massa saker som var
emot Guds vilja. Amos som
var en vanlig fåraherde
fick då kallelsen att
predika omvändelse för
människorna. Det
räckte inte med att bara höra budskapet. Gud begärde att de
skulle börja leva ett bättre liv.
Amos
Var redo!
profetia:
Kom till mig!

Amos 5:4

Minnesvers:
Bered dig,
att möta Gud.
Amos 4:12

Från två små profeter hördes det rop.
Joel profeterade om Andens dop.
Amos talade om att förbereda sig.
Ja, det gäller både dig och mig.

Text
&
Musik:
Ruth
Bertlin

Kör 1:
Vill du följa, följa Jesus varje dag,
gör dig redo för den stora dagen.
När han kommer som är Kungars Kung
och Herrars Herre,
//: vill du då vara med :// (jag frågar dig)
Kör 2:
Jag vill följa, följa Jesus varje dag,
gör mig redo för den stora dagen.
När du kommer som är Kungars Kung
och Herrars Herre,
//: då vill jag vara med :// (ye, ye, ye)

