
Till ledaren
Hjälpmedel du kan använda:

 Illustrerade biblar för barn
 Flanellograf
 Levande berättelser av Arthur S. Maxwell
(bok 7, 9)

Undervisningsförslag:

 Jesus ber innan han väljer lärjungarna,
Mark 3:13-19 (se B/C-sidan)

 Lärjungarna (använd fötterna, se nedan)
 Efter uppståndelsen,  Joh 21:1-14
 Missionsbefallningen, Mark 16:15-18

Matt 28:16-20

Egna tips:
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MARKUS - Lärjungarna

Tips

På flanellograf
 Klipp ut alla fötter och limma fästpapper på baksidan.
 Placera lärjungarna på ”fötterna” vartefter du berättar om dem (som bilden visar).
 Bakgrunden kan vara berg och dalar med tanke på sången ”Över bergen, ner i dalen”.
 Alla läskunniga kan hjälpa till att läsa texten på fötterna.



Nya Testamentet
MARKUS; Historia

LEKTION:
LärjungarnaSånger
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PETRUS,  ANDREAS,
JAKOB, JOHANNES,

FILIPPUS OCH
BARTOLOMEUS.

THOMAS, MATTEUS,
JAKOB, TADDEUS

SIMON OCH
JUDAS ISKARIOT.

Över bergen, ner i dalen (x3)
Vill jag följa när Jesus kallar mig.

//:Vill du följa, följa, Jesus?
Jag vill följa, följa Jesus.

Vi vill följa, när Jesus kallar oss!://

(Swahili:)
Amenita, taitika (x3)

Nita fanya, kazi ya Bwana

//:Nita fanya, fanya kazi fanya
Fanya kazi fanya kazi ya Bwana://
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MARKUS

Från början var vi endast tolv,
men sen blev vi många, från Sidney till Solf.

Vilka är vi?

LARJUNGARNA
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MARKUS

Lärjungarna
Från början var vi endast tolv,

men sen blev vi många, från Sidney till Solf.
Vilka är vi?

Från början var vi endast tolv,
men sen blev vi många, från Sidney till Solf.

Vilka är vi?

LARJUNGARNA
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PETRUS,  ANDREAS,
JAKOB, JOHANNES,
FILIPPUS OCH
BARTOLOMEUS.

THOMAS, MATTEUS,
JAKOB, TADDEUS
SIMON OCH
JUDAS ISKARIOT.

Text
&

Musik:

Okänd

Över bergen, ner i dalen (x3)
Vill jag följa när Jesus kallar mig.

//:Vill du följa, följa, Jesus?
Jag vill följa, följa Jesus.
Vi vill följa, när Jesus kallar oss!://

(Swahili:)
Amenita, taitika (x3)
Nita fanya, kazi ya Bwana

//:Nita fanya, fanya kazi fanya
Fanya kazi fanya kazi ya Bwana://

Följ  mig

 så

skall

jag
göra

er

till människo-

fiskare.

Lärjungarna - Mark 1:16-20, 3:13-19, Matt 10:2-4, Luk 6:12-16

Markus evangeliet är kort och rakt på sak. Ord som �strax� och �genast�
återkommer ofta och visar på att Markus inte tyckte om att tveka. När Gud
verkar skall man handla!  Men Jesus hade ändå inte alltid bråttom. När han

valde sina närmaste lärjungar
bad han till sin Fader en hel
natt om ledning.

På morgonen kallade han
till sig tolv av alla dem som
följde honom. Bland dessa
tolv fanns tre som stod
Jesus allra närmast,

nämligen Petrus, Jakob och
Johannes. De var alla vanliga

människor som du och jag.
En lärjunge, Judas, förrådde senare Jesus med en kyss på
kinden. Petrus igen blev så rädd när Jesus blev fängslad
att han ljög och sa att han aldrig känt honom.
Alla de andra flydde och lämnade Jesus ensam.
Efter Jesu död och uppståndelse sökte han upp lärjungarna
på nytt och förlät dem för deras svek. Långt senare blev
också alla de närmaste lärjungarna dödade utom Johannes,
som blev väldigt gammal innan han dog. Men då hade redan
kristendomen spridit sig så mycket, att ingen längre kunde
stoppa den.

Minnes-
vers:

Mark 1:17

Uppgift:
Skriv orden som finns
på fötterna i rätt följd i
pratbubblan, så får du

minnesversen.



 Det var han som först kände igen Jesus efter upp-
ståndelsen. Han skrev Johannesevangeliet och

de tre Johannesbreven, samt Uppenbarelse-
boken. Han kallade sig själv den

lärjunge som Jesus
älskade.

JOHANNES

PETRUS
Egentligen hette han Simon,
men Jesus gav honom ett nytt namn, Petrus, som
betyder klippa. Han var gift och det var han som var ledaren.

Han har skrivit Första och Andra
Petrusbreven.

En bror till Petrus.
Han och Johannes blev först frälsta.

Sedan förde Andreas sin bror Petrus till
Jesus.

ANDREAS

JAKOB  Äldre bror till Johannes. De två bröderna och deras far Sebedeus
hade en fiskefirma tillsammans med Petrus och Andreas. Petrus,
Johannes och Jakob var de tre som stod Jesus närmast.

Sen kom Andreas.



Han kallades också Levi
och var publikan. Såna var tullindrivare och skötte

om den Romerska statens tullintäkter.
Han gjorde en stor fest för Jesus.

Matteusevangeliets författare är
troligen denna Matteus.

MATTEUS

Man tror att Bartolomeus var efternamnet och hans
förnamn var Natanael. Det var Filippus som

förde honom till Jesus.

BARTOLOMEUS

FILIPPUS
Hans namn betyder hästvän. Filippus följde genast

Jesus när han blev kallad till lärjunge.

THOMAS
Han kallas Thomas tvivlaren. Troligen var han försiktig och lite
skeptisk lagd. Han kunde inte tro att Jesus hade uppstått
från de döda,förrän han hade rört vid Jesu

sårmärken.



Han hade handom ekonomin,
men var oärligoch stal pengar.

Det var han som förrådde Jesus.
En av bibelns mest

tragiska gestalter.

JUDAS
ISKARIOT

Hans namn betyder hjärtlig. Han kallades också
Judas.

TADDEUS

JAKOB
Hans pappa hette Alfeus. Han kallades ”den yngre”

antagligen för att han var yngre än
den andra Jakob.

SIMON Simon Ivraren kallas han ibland. Tidigare hade han hört till Seloternas
parti. De var fiender till publikanerna. Jesus valde ut en
lärjunge frånbåda grupperna.


