
Till ledaren
Hjälpmedel du kan använda:

 Illustrerade biblar för barn
 Flanellograf
 Levande berättelser av Arthur S. Maxwell
 (bok 7)

Undervisningsförslag:

 Introduktion till evangelierna (se B/C-sidan)
 Ängeln uppenbarar sig för Sakarias, Luk 1:5-25
 Johannes Döparens födelse, Luk 1:57-80
 Johannes predikar i öknen, Matt 3:1-12
 Jesus blir döpt, Matt 3:13-17

Egna tips:
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MATTEUS - JESUS och Johannes Döparen



Nya Testamentet
MATTEUS; Historia

LEKTION: Jesus
och Johannes DöparenSång

2//:Johannes Döparen ://
Vem, var han?

//: Jo han var rösten
av den man

som ropade i öknen:
�Bereden väg för Herren!� ://

//: Jo, han var den
som döpte Jesus

och som hörde Gud säga:
�Denne är min älskade son!� ://
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MATTEUS

JESUS OCH

JOHANNES DOPAREN
I flodens vatten vi båda stod,
när himlen öppnades och jag förstod. Vem är jag?
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MODELL

JESUS och
Johannes Döparen

I flodens vatten vi båda stod,
när himlen öppnades och jag förstod.

Vem är jag?
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Introduktion till Evangelierna...
Nya Testamentet börjar med de fyra evangelierna. De är skrivna av olika personer och därför skiljer de sig
från varandra på samma sätt som när fyra elever i samma skola skall skriva en uppsats om hur de
upplevde skolresan.
Matteusevangeliet är längst. Sedan följer Markusevangeliet  som är kortast. Lukasevangeliet är skrivet
av en läkare som blev följeslagare till Paulus på hans missionsresor. Det är samma Lukas som skrev
Apostlagärningarna. Det sista av evangelierna är skrivet av lärjungen Johannes.

Text
&

 Musik:

Ruth Bertlin

//:Johannes Döparen ://
Vem, var han?

//: Jo han var rösten
av den man
som ropade i öknen:
�Bereden väg för Herren!� ://

//: Jo, han var den
som döpte Jesus
och som hörde Gud säga:
�Denne är min älskade son!� ://

Johannes Döparen - Luk 1:39-44, 57-80
- Matt 3,11:2-14, 14:1-12

Matteusevangeliet har med nästan hela
berättelsen om Johannes Döparen, förutom hans
födelse, som vi kan läsa om i Lukas. Profeterna i
Gamla Testamentet hade sagt att det skulle
komma en förelöpare till Messias. En som skulle
�bana väg�. Det var Johannes Döparen och han
föddes ungefär ett halvt år innan Jesus. När Johannes blev stor
lämnade han hemmet och bodde ensam i öknen för att lära sig
känna igen Guds röst. En dag hörde han Gud säga att
tiden var inne för honom att börja predika. Vid
Jordanfloden startade han sin verksamhet och
tusentals människor kom ner till

Jordan för att lyssna
till Johannes och låta
döpa sig. En dag kom
Jesus dit och då
sade Johannes: �Se
Guds Lamm som
borttager
världens

synd�. Också
Jesus blev döpt och nu var

det hans tur att vara ensam i öknen för att förberedas för sitt
uppdrag. Litet senare läser vi om att Johannes Döparen blivit fängslad av
kung Herodes. Herodes hade tagit sin egen brors hustru, vilket var fel. När
Johannes Döparen varnade kung Herodes blev Herodes nya hustu väldigt

arg. Det ledde till att Johannes blev halshuggen.

Minnesvers:

Bana väg för Herren.
Matt 3:3
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 Tillbehör
Johannes färgläggs, klipps
ut och fästpapper limmas på
baksidan för flanellografen. Kan
användas i lektionen som halv
(döper) eller hel (predikar).


