
Till ledaren
Hjälpmedel du kan använda:

 Illustrerade biblar för barn
 Flanellograf
 Levande berättelser av Arthur S. Maxwell (bok1,8)

Undervisningsförslag:

 Förklara orden RÄTTFÄRDIG och
 TRO i ord och bild

HABACKUK - Tron

Tips

A. Bild 1: Habackuk kallas TRONS PROFET.
Hans profetia; ”Den rättfärdige skall leva genom sin tro”, Hab 2:4.
Vad menade profeten med det?
Rättfärdig; ”Den som gör det rätta är rättfärdig liksom han (Jesus) är rättfärdig”
(1 Joh 3:7).  I oss själva kan vi aldrig bli rättfärdiga. Men när vi tror på Jesus och låter
honom bli Herre i våra liv, då händer något inom oss. Vi vill börja göra det som är rätt.
Vi lyckas inte alltid, men vi har en med oss som alltid lyckas. Genom Jesus är vi
rättfärdiga.
Tro; Läs berättelsen ”Trons ögon” (berättelsen och ett extra hjärta finns med i lektionen).

Visa det färdiggjorda hjärtat med ”stängda dörrar” och med ”öppna dörrar”.
”Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och
blir frälst.” säger Paulus i Rom 10:10.

B. Bild 2: Abraham är TRONS FADER.
Låt barnen berätta vad bilden föreställer (Abraham och Isak), 1 Mos 22:1-18.
Hebr 11:8; I tron lydde Abraham, när han blev kallad att dra ut till det land som
han skulle få i arv, och han begav sig iväg utan att veta vart han skulle komma.
1 Mos 13:5-18; TRO låter andra välja först.
På flanellograf kan du berätta om när Lot lämnade Abraham.

C. Bild 3: TRON i funktion.
Berättelsen om kvinnan med blodsjukdomen, Luk 8:43-48.

D. Senapsfröet: Jesus säger att ”om vi har tro bara som ett senapskorn”  kan vi göra
mycket för Gud, Luk 17:5-6, Matt 17:19-20.

E. Kopiera bildrutorna från sista sidan på OH-film och lös uppgifterna tillsammans.

Egna tips:
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_______________________________________________________________________________________



Gamla Testamentet
HABACKUK; Profetia

LEKTION:
TronSång

//: Trons profet gav ord från Gud
som ljuder genom åren ://

Den rättfärdige skall leva genom tron,
genom tron, genom tron.
Den rättfärdige skall leva genom tron.
Tron på Gud.

//: Jesus är det hopp från Gud
som räcker för oss alla ://
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Gamla Testamentet
HABACKUK; Profetia

LEKTION:
Tron

HABACKUK
B

TRON
Jag kan vara liten som ett senapsfrö.

Ändå ger jag kraft att leva och mod att dö.
Vad då?

TRONS PROFET

TRONS FADER ISAK & ABRAHAM

TRON I FUNKTION
Hur många år hade kvinnan

varit sjuk? _______år.

Den
rättfärdige
skall leva

genom
sin tro.

Uppgift: Räkna alla smycken på kvinnan så
får du veta hur många år hon hade varit sjuk.
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TRON
Jag kan vara liten som ett senapsfrö.

Ändå ger jag kraft att leva och mod att dö.
Vad då?

TRONS PROFET

TRON I FUNKTION
Hur många år hade kvinnan

varit sjuk? _______år.

Den
rättfärdige
skall leva

genom
sin tro.

TRONS FADER I_ _ _ &  A _ _ _ _ _ _

Gamla Testamentet
HABACKUK; Profetia

LEKTION:
Tron

MODELL

Tron

HABACKUK

Jag kan vara liten som ett senapsfrö.
Ändå ger jag kraft att leva och mod att dö.

Vad då?

Den
rättfärdige
skall leva

genom
sin tro.

C
Uppgift:
Bild 1; Klipp upp längs de streckade linjerna i
hjärtat och limma bakom öppningen så att
de öppna ögonen syns när du öppnar
luckorna.
Bild 2; Skriv in personernas namn.
Bild 3; Räkna alla smycken på kvinnan så får
du veta hur många år hon hade varit sjuk.

TRONS PROFET

TRONS FADER

TRONS I FUNKTION

Lim här

Lim här
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Gamla Testamentet
HABACKUK; Profetia

LEKTION:
TronB/C

Text
&

Musik:

Dan
Bertlin

//: Trons profet gav ord från Gud
som ljuder genom åren ://

Den rättfärdige skall leva genom tron,
genom tron, genom tron.
Den rättfärdige skall leva genom tron.
Tron på Gud.

//: Jesus är det hopp från Gud
som räcker för oss alla ://

Minnesvers:

Den rättfärdige
skall leva

genom sin tro.
Hab 2:4

Tron - Habackuk kapitel 1-3

Habackuk är trons profet.
Han säger att �den
rättfärdige skall leva
genom sin tro�. Att tro
är inte samma sak som
att se och veta. Det är
att lita på Gud, också när
Han säger �nej� eller �vänta�. När vi ber om något vill
vi ofta ha bönesvar med detsamma.
Den sjuka kvinnan i Luk 8:43-48 blev genast frisk när

hon i tro rörde vid Jesus.
Abraham, som kallas �trons
fader� fick vänta väldigt länge på
bönesvar, fast Gud lovat ge
honom en son. Det var svårt för
Abraham och Sara att vänta så länge.
Ibland ville de ge upp. Men i tro ärade
de Gud och tackade honom.
Habackuk avslutar sin bok med att prisa
och lova Gud oberoende av alla
omständigheter. Det är att TRO.

Uppgift:
Färglägg trafikljusen som
pennorna visar.
Samma figurer hjälper dig
att måla de tre övriga
bilderna rätt. Då får du
fram Guds TRE svar.

Uppgift:
Rita dig själv i det tomma ansiktet.



Gamla Testamentet
HABACKUK; Profetia

LEKTION:
TronTillbehör

Trons ögon
Johnny önskade ofta att han kunde se Jesus. Tänk om han varit ett av de barn, som Jesus tog
upp i famnen och välsignade! Och tänk, om han fått vara med i Jairus hus, då Jesus uppväckte
hans dotter från döden!
En gång i söndagsskolan sa tanten, att man kunde se Jesus med trons ögon. Nu blev
Johnny intresserad. Vad är det för sorts ögon? tänkte han. Kanske tant visste det. Han
viftade ivrigt med handen.
- Tant, vad är trons ögon för något? Är det glasögon?
Tanten log.
- Nej, Johnny, det är inte glasögon. Men jag skall försöka förklara det för dig. Känner du
någon mer än dig själv som heter Johnny?
- Jag har en farbror i Amerika som heter det och jag har fått mitt namn efter honom.
- Hur vet du att du har en farbror i Amerika då?
- Jo för han skriver brev till mig ibland och skickar presenter också.
- Men hur vet du, att det är han som skickar breven och presenterna?
- Jo för i alla breven står det: Från din farbror Johnny.
Tanten såg på Johnny. Det verkade nästan som om hon inte trodde vad han sade.
- Det är sant, tant. Mamma har träffat honom, och pappa, och de har berättat för mig om
honom. Och då jag blir stor ska jag resa och hälsa på honom. Det är lika säkert som om jag
skulle ha sett honom.
- Men du har aldrig sett honom? undrade tant.
Johnny skakade på huvudet.
- Men du tror på honom lika säkert som om du skulle ha sett honom?
Johnny nickade bestämt.
- Ja men då är det detsamma som att du ser honom med  trons ögon, sa tanten.
Johnny sken upp. Nu förstod han.
- Det är på det viset vi ser Jesus, sa tanten. Jesus sänder oss många gåvor. Han ger oss
solen, som värmer och lyser. Han ger mat, kläder och mycket annat. Och så har han skrivit
till oss. Bibeln är hans ord. Andra människor har sett honom, Petrus och Johannes och
många andra berättar om honom och om vad han sade och gjorde här på jorden. Han har farit
före oss till himlen för att göra i ordning rum åt oss där, då vår tid på jorden är slut. Han vill att vi
ska vara där han är.
Johnny lyssnade med både öron och hjärta. Och tanten talade så enkelt, så han skulle
förstå.
- Trons ögon ser med hjärtat, sa Johnny till slut.

(Barnens sondagsskolblad)



Gamla Testamentet
HABACKUK; Profetia

LEKTION:
Tron

TRONS PROFET

TRONS FADER I_ _ _    A _ _ _ _ _
_

TRON I FUNKTION
Hur många år hade kvinnan

varit sjuk? _______år.

Den
rättfärdige
skall leva

genom
sin tro.

Tillbehör


