
Undervisningsförslag:

Getsemane
Dömd av folket och Pilatus
Korsfästelsen
Uppståndelsen

Till ledaren
Hjälpmedel du kan använda:

Illustrerade biblar för barn
Flanellograf
Levande berättelser av Arthur S. Maxwell (bok 9)
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JOHANNES - Jesus dör och uppstår

Tips

A. På flanellograf
Jesus, Petrus, Jakob och Johannes i Getsemane, Joh 18:1-12

B. Från Levande berättelser
Jesus inför översteprästen, Joh 18:13-14, 19-24
Jesus inför Pilatus, Joh 18:28-40, 19:1-16

C. På flanellograf
Rövarna, Luk 23:32-43
Jesus korsfästes, Joh 19:17-37
Jesu begravning, Joh 19:38-42
Den tomma graven, Joh 20:1-10



Nya Testamentet
JOHANNES; Historia

LEKTION:
Jesus dör och uppstårSånger

6
Gud har skapat stjärnorna
Han har skapat land och hav
Han har skapat berg och dal
Han har skapat mig.
Men det finns något
som är ännu större
Det, att Jesus gav sitt liv
för mig och hela världen, på Golgata.

Jag vet att Jesus lever, halleluja!
Jesus lever, halleluja!
Jesus lever, halleluja!
Ja, jag vet det är sant!



Nya Testamentet
JOHANNES; Historia

LEKTION:
Jesus dör och uppstårB

JOHANNES

Då klipporna rämnade och marken skalv,
var segern ännu bara halv.

Men tredje dagens morgon kom,
Nu! Seger! Vad handlar det om?

jESUS DOR OCH UPPSTAR
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LEKTION:

Jesus dör och uppstår
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Då klipporna rämnade och marken skalv,
var segern ännu bara halv.

Men tredje dagens morgon kom,
Nu! Seger! Vad handlar det om?

jESUS DOR OCH UPPSTAR



Nya Testamentet
JOHANNES; Historia

LEKTION:
Jesus dör och uppstårB/C

Gud har skapat stjärnorna
Han har skapat land och hav
Han har skapat berg och dal
Han har skapat mig.
Men det finns något
som är ännu större
Det, att Jesus gav sitt liv
för mig och hela världen, på Golgata.

Pilatus frågade vem han skulle
frige - Jesus eller Barabbas.

Vad svarade de?

Pilatus frågade
vad han skulle
göra med Jesus.
Vad skrek de?

Markus 15:11

Text &
Musik:

 Sång 1:
Okänd

Sång 2:
Maths

Holmberg

Jag vet att Jesus lever,
halleluja!
Jesus lever, halleluja!
Jesus lever, halleluja!
Ja, jag vet det är sant!

Jesus dör och uppstår  - Joh 18-20, Luk 23:32-43

JOHANNES var en av de
lärjungar som stod Jesus allra
närmast. Därför låter vi honom
berätta om det allra viktigaste
Jesus gjorde för oss, nämligen
att han led och dog för våra
synder och uppstod igen på
tredje dagen.
Redan i Getsemane örtagård
började lidandet för Jesus. Det
var ju där Judas förrådde honom
när han kom dit med en massa
soldater. Efter långa förhör hos
översteprästen fördes Jesus till
Pilatus, en romersk general.
Pilatus ville frige Jesus, men gav
efter för alla de människor som ropade �korsfäst!�. Nu spottade soldaterna

på Jesus och flera av dem slog honom med
knytnävarna. Pilatus gav också order om att Jesus
skulle piskas. Sedan fick han själv bära korset ut till
Golgata där han skulle dö.
Två rövare korsfästes samtidigt med Jesus och en
av dem bad att Jesus skulle tänka på honom, när han

kom till sitt rike. Den rövaren förstod att Jesus var Guds Son och det står
att han fick bönesvar. När det blev eftermiddag ropade Jesus med hög
röst och slutade att andas. En av soldaterna stack Jesus med ett spjut i
sidan. Då kom det ut blod och vatten.
Tidigt på den tredje dagens morgon sprang Johannes och Petrus ikapp till
graven för att se om något hänt. Den stora stenen var bortrullad och
Petrus som alltid ville vara först gick in i graven. Det enda som fanns där
var linnebindlarna och en duk som man lagt över Jesu ansikte. Men ännu

förstod de inte att Jesus uppstått från de döda.

Minnesvers:
(Jesu egna ord)

Det är fullbordat.
Joh 19:30

Markus15:13
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