
Till ledaren
Hjälpmedel du kan använda:

Illustrerade biblar för barn
Flanellograf
Levande berättelser av Arthur S. Maxwell (bok 9, 10)
Drama

Undervisningsförslag:

Jesu himmelsfärd, Apg 1:1-11
En ny lärjunge,  Apg 1:21-26
Pingstdagen, Apg 2:1-13

Tips

1. Börja med att repetera påsken t ex genom  frågorna som finns med i lektionen.
2. Dramatisera dagens lektion (se dramasidan).
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APOSTLAGÄRNINGARNA
Jesu himmelsfärd och pingstdagen



Nya Testamentet
APOSTLAGÄRNINGARNA; Historia

LEKTION: Jesu himmelsfärd
och pingstdagenSånger

8

Himlen är en underbar plats
fylld med glädje och sång.
Där får jag se min Jesus kär.
Himlen är en underbar plats.
(Jag vill vara där)

Heaven is a wonderful place
filled with glory and grace.
I want to see my savior�s  face.
Heaven is a wonderful place.
(I want to be there)

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

THOMAS, MATTEUS,
JAKOB, TADDEUS
SIMON OCH
NYA MATTIAS.

7

Noter till sången ”Apostlarna”: Se Markus lektion.
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APOSTLA-

GARNINGARNA

Så startade resan,
jag måste ju hem,
men lovade säkert
att komma igen.

Vad handlar det om?

jESU HIMMELSFARD

OCH PINGSTDAGEN



APOSTLA-

GARNINGARNA

MODELL

APOSTLA-
GÄRNINGARNA

Jesu himmelsfärd
och pingstdagen

Så startade resan,
jag måste ju hem,
men lovade säkert
att komma igen.
Vad handlar det om?

Nya Testamentet
APOSTLAGÄRNINGARNA;

Historia

LEKTION:
Jesu himmelsfärd
och pingstdagen

C

Så startade resan,
jag måste ju hem,
men lovade säkert
att komma igen.

Vad handlar det om?

jESU HIMMELSFARD

OCH PINGSTDAGEN
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Text
 &

Musik:

Okänd

Himlen är en underbar plats
fylld med glädje och sång.
Där får jag se min Jesus kär.
Himlen är en underbar plats.
(Jag vill vara där)

Heaven is a wonderful place
filled with glory and grace.
I want to see my savior�s  face.
Heaven is a wonderful place.
(I want to be there)

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

THOMAS, MATTEUS,
JAKOB, TADDEUS
SIMON OCH
NYA MATTIAS.

B/C

Minnes-
vers:

(Jesus sa innan
han for till
himlen)

När den
helige Ande

kommer över
er, ska ni få
kraft och bli
mina vittnen

över hela
jorden.
Apg 1:8

Uppgift:
Ge namn åt
apostlarna.

Jesu himmelsfärd - Apg 1:6-11

Apostlagärningarna är boken om hur den kristna församlingen började.
Den berättar också om hur Jesus for tillbaka till himlen och hur löftet om

den heligeAnde
uppfylldes.

Pingstdagen - Apg 2:1-41

Efter att Jesus lämnat lärjungarna samlades de varje dag till bön i ett hus
som hade ett stort rum på övre våningen. En dag hördes ett starkt dån i
hela Jerusalem. Det lät ungefär som när det stormar. Samtidigt syntes
plötsligt eldsflammor över lärjungarnas huvuden och de började tala i
tungor. Det betyder att de började tala språk som de annars inte kunde.
Från alla håll kom det människor springande. De ville få reda på vad som hänt.
Då började Petrus predika för dem om Jesus. Tretusen personer kom till tro
den dagen och blev döpta i vatten. Sedan dess har den kristna församlingen
spritt sig över hela världen. Alla som också idag tror att Jesus är Guds Son,

vår Frälsare tillhör den kristna gemenskapen.



Repetitionsfrågor från bl a påsken

Frågor: Svar:
1. Vilka tre lärjungar stod Jesus närmast? Petrus, Jakob o Johannes

2. Vad gjorde Jesus i Getsemane örtagård? Bad

3. Vem dömde Jesus till döden? Pilatus

4. Vem sade till Jesus: ”Tänk på mig när du kommer till ditt rike”? En av rövarna

5. Vad bar Jesus i sin kropp på korset? Våra synder och sjukdomar

6. Hur många dagar var Jesus i graven? 3 dagar

7. Vilka två lärjungar sprang ikapp till graven? Petrus och Johannes

8. Hur många dagar var det mellan uppståndelsen och himmelsfärden? 40 dagar

9. Hur många var lärjungarna då? 11 lärjungar

10. Vad fick de för ”titel” fr o m Apg.  Apostlar

Andreas  Petrus  Taddeus Bartolomeus  Filippus   Mattias

Jakob  Tomas    Matteus Simon    Jakob   Johannes
(Sebedeus son) (Alfeus son)

Nya Testamentet
APOSTLAGÄRNINGARNA; Historia

LEKTION: Jesu himmelsfärd
och pingstdagenTillbehör

Färglägg, klipp ut och klistra på engångsmuggarna.





Uppgift: Kan göras endast för ledaren att användas som illustra-
tion eller också i gruppen så att alla barnen får sin egen.

Föregående sida (tolv lärjungar): Färglägg lärjungarna! Klipp eller
skär bort längs de streckade linjerna så att de tolv rutorna kan tas
bort. Skär också upp längs de streckade linjerna i kanterna. Trä in
de två flikarna med eldslågor. Flikarna dras så att eldslågorna
kommer fram. Se modell här nedan!

Klipp ut flikarna. Skarva dem i båda ändarna så att de kan dras.
Först skall flikarna ligga så att lågorna inte syns (bild 1). Sedan
dras de så att lågorna kommer fram (bild 2). Testa så att allt
fungerar. Färglägg lågorna i klara färger.

Nya Testamentet
APOSTLAGÄRNINGARNA;

Historia

LEKTION:
Jesu himmelsfärd
och pingstdagen

Tillbehör
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Drama av dagens lektion (sex personer):

Berättaren: Håller i trådarna.
Gud och DHA: De sitter på en särskild plats och skylten   HIMLEN  placeras ovanför/framför dem.
Jesus: Scen 2) Står bakom ”oljeberget” vänd mot lärjungarna.

Scen 3) I himlen tillsammans med Gud och DHA.
Två änglar: Antingen personer eller dockor .

Oljeberget: Placera t ex en upp och nervänd hink på ett litet bord och ett brunt tyg över
alltsammans.
Lärjungarna: 12 st små engångsmuggar (med lärjungarnas huvuden pålimmade).

Placeras på assiett eller dylikt så slipper du plocka muggarna en och en.
Scen 1) Lärjungarna på  OLJEBERGET  (med skylt).
Scen 4) Lärjungarna på ett ”tvåvåningshus”

(gjorda av två serveringsbrickor med pelare) och skylten.
Moln: Ett vitt lakan
Samt en kanna vatten

Jesu himmelsfärd
Berättaren: - Gud och DHA är i himlen. Jesus och 11 lärjungar  (muggarna, förutom den nya
lärjungen Mattias) är på Oljeberget (scen 1) utanför Jerusalem. Fyrtio dagar har gått sen
uppståndelsen.
Jesus säger (scen 2): - Nu har jag gjort allt vad Gud sa att jag skulle göra på jorden.
Berätta för människorna i hela världen om mig och att Gud vill rädda dem och vara med
dem. Gå inte från Jerusalem, utan vänta där tills Gud sänder Hjälparen till er. Han ska ge er
kraft och frimodighet.
Berättaren: - Lärjungarna frågar: När kommer du tillbaka?
Jesus: - Allt det där bestämmer Gud.
Plötsligt kommer någon inspringande med lakanet (föreställer molnet) framför Jesus och i
detsamma förflyttar sig Jesus (går bakom lakanet) till himlen.
Berättaren: - Lärjungarna ser mot himlen, medan två änglar uppenbarar sig.
En ängel: - Varför står ni och ser mot himlen. Jesus har flyttat hem till sin pappa, men han
kommer att komma tillbaka, på samma sätt som ni såg honom fara upp.
Änglarna går bort. Jesus kommer till himlen (scen 3) och alla där är glada (illustrera gärna
glädjen i himlen).
En ny lärjunge
Berättaren: - Jaha, då är vi ensamma. Det är bara att gå ner till Jerusalem och vänta på
Hjälparen (scen 4)! Men vi måste utse en ny lärjunge, säger Petrus (flytta lärjungarna till
”övre salen” medan du berättar). De kastar lott mellan Mattias och Josef Barsabbas (Justus).
Lotten föll på Mattias. De är åter 12 apostlar.
Pingstdagen
Berättaren: - Det har gått 10 dagar. Folk samlas i “övre salen” av huset (120 personer).
Gud säger till DHA: ”Nu är det dags för dig att fara ner till jorden och hjälpa människorna”.
Berättaren: - Plötsligt börjar det storma (alla hjälps åt att blåsa). Eldtungor syns ovanför allas
huvuden (visa bilden med eldtungorna över lärjungarna).
DHA ”kommer ner från himlen”, tar vattenkannan och börja fylla i “lärjungarna” så det svämmar
över.
Berättaren: De blir glada och börjar tala främmande språk. Människorna blir förundrade när
de hör sitt eget språk talas. Det här var församlingens födelsedag. Vi kan få vara med om
samma sak också idag. När vi öppnar våra hjärtan för Jesus får vi som gåva DHA.

Övre salen
i JERUSALEM

Drama

”tvåvåningshus”


