
Till ledaren
Hjälpmedel du kan använda:

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

Undervisningsförslag:

 Jesus är vår hjälte
 Han vill rädda oss till himlen och har
 lovat att vara med oss alla dagar intill
 tidens slut

SEFANJA & HAGGAI - Vår hjälte

Tips

A. SEFANJA - ”Herren din Gud bor i dig, en hjälte som frälsar”, Sef 3:17.
1) Vad är en hjälte?

Fundera tillsammans. Kanske någon har varit med om en händelse, där det har
funnits en hjälte. T ex där någon räddats från att drunkna.
Låna en livboj (från brandkåren el. liknande). Visa upp den och berätta hur den
fungerar. Gud har skickat en livboj från himlen. Vad kan det vara? Jesus är vår livboj.

2) Jesus är vår hjälte
- han lämnade himlens härlighet för att bli människa
- han dog på ett kors
- han uppstod från döden
- han gör under (ex Jesus går på vattnet och räddar Petrus, Matt 14:25-33)

B. HAGGAI - ”Jag är med er”, säger Herren, Hagg 1:14.
 Jesus säger själv i Matt 28:20, ”Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut”.

1) Rit- och läsberätta storyn från vykortet: ”FOTSPÅR I SANDEN”.
Finns att köpa på kristna bokhandlar. Eller, kopiera upp den som finns med i
lektionen, så att alla barn kan limma den i sin lektion. Du kan också använda
illustrationen om pappersmuggarna (se Johannesbrevens lektion i NT).

2) Till sist, en bön (ledaren ber först och barnen ber efter)
Käre Gud, jag vill ta emot din räddningslivboj. Jesus, fräls mig, förlåt mig och hjälp
mig hållas nära dig, varje dag. Tack att du är med mig, du beskyddar mig och du
bär mig. I Jesu namn, amen.

På förhand kan man göra enkla livbojer av tyg eller plastremsor i vitt och rött, som varje
barn kan trä på sig.

Egna tips:
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Gamla Testamentet
SEFANJA och HAGGAI; Profetia

LEKTION:
Vår hjälteSång

//: Lovad vare Herren,
lovad vare Herren.
Dag efter dag, dag efter dag,
bär han oss. ://

//:Frukta inte låt inte modet falla,
Herren din Gud bor i dig://
En hjälte som kan frälsa,
en hjälte som kan frälsa.
Han gläder sig över dig med lust,
Han fröjdar sig över dig med jubel.
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Gamla Testamentet
SEFANJA och HAGGAI; Profetia

LEKTION:
Vår hjälteB

SEFANJA

Jag är med er,
säger Herren.

Haggai 1:13

Herren,
din

Gud,
bor i

dig, en
hjälte
som

frälsar.
Sefanja

3:17

HAGGAI

Vem är bäst på att förlåta? Vem kan trösta dem som gråta?
Vem bär krona, spira och bälte? Vem är alla tiders......?

VAR

HJALTE



Jag är med er,
säger Herren.

Haggai 1:13

Gamla Testamentet
SEFANJA och HAGGAI; Profetia

LEKTION:
Vår hjälteC

Uppgift:
Fyll i bokstäverna
som saknas i
räddningskransen.
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Vem är bäst på att förlåta? Vem kan trösta dem som gråta?
Vem bär krona, spira och bälte? Vem är alla tiders ...?
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säger Herren.
Haggai 1:13
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Gamla Testamentet
SEFANJA och HAGGAI; Profetia

LEKTION:
Vår hjälteB/C

//: Lovad vare Herren,
lovad vare Herren
Dag efter dag,
dag efter dag,
bär han oss ://

Text
&

Musik:

Ps 68:20
Dan Inge
Olsson

//:Frukta inte låt inte modet falla,
Herren din Gud bor i dig ://
En hjälte som kan frälsa,
en hjälte som kan frälsa.
Han gläder sig över dig med lust,
Han fröjdar sig över dig med jubel.

Vår hjälte - Sefanja och Haggai

Profeten SEFANJA säger i kapitel 3 att Herren Gud
är en hjälte. En stor hjälte som kan frälsa!
Därför skall hans folk jubla och höja glädjerop av
hela sitt hjärta.
Det finns många påhittade superhjältar i vår tid. Stålmannen kan flyga och
Spindelmannen klättra uppför lodräta väggar. Jesus, vår stora hjälte,
gick en gång på vattnet (Matt 14:25-33).
Han bjöd också Petrus att försöka, men
då det blåste så hårt, blev

Petrus rädd och
började sjunka.

Jesus hjälpte
honom tillbaka till

båten och på Jesu
befallning blev det

alldeles lugnt. Nu
började lärjungarna
förstå ännu bättre
att Jesus är Guds Son.

Uppgift:
Petrus sjunker. Rita vatten kring honom och under Jesu fötter.
Vad ropade Petrus? Följ linan mellan rätt föremål och läs.
Rita rätt lina tydligare.
Rita dig själv vid handen. Skriv namnet Jesus tydligare.

HAGGAI berättar i sin bok om att Herren alltid
är med oss (Hagg 1:13). Människors påhittade hjältar är bara för stunden.

Men vår Jesus är med oss alla dagar - hela livet!

Tack
Jesus

att du
alltid är

med
mig.

Minnesvers:

Han är en hjälte
som frälsar.

Sefanja 3:17



 FOTSPÅR I SANDEN.
En natt hade en man en dröm. Han drömde att han

gick längs en strand tillsammans med Gud.
På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv fram.

Han märkte att vid varje period i livet fanns spår i
sanden av två par fötter;

det ena spåret var hans, det andra var Guds.

När den sista delen av hans liv framträdde, såg han
tillbaka på fotspåren i sanden. Då såg han att många
gånger under sin levnads vandring fanns det bara ett

par fotspår. Hän märkte också att detta inträffade under
hans mest ensamma och svåra perioder av hans liv.

Detta bekymrade honom verkligen och han frågade Gud
om detta. ”Herre, Du sa den gången jag bestämde mig
för att följa Dig, att Du aldrig skulle överge mig utan gå
vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de
allra svåraste tiderna i mitt liv har det funnits bara ett

par fotspår. Jag kan inte förstå, att Du lämnade mig när
jag behövde Dig mest.”

HERREN svarade: ”Mitt kära barn, jag älskar dig och
skulle aldrig lämna dig under tider av prövningar och

lidande. När du såg bara ett par fotspår - då bar jag dig”.
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