
Undervisningsförslag:

Paulus omvändelse, Apg 9:1-18
Att tro på Jesus och bli frälst

Till ledaren
Hjälpmedel du kan använda:

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

Tips

1. Illustrera Paulus omvändelse genom att någon läser  från en barnens bibel medan andra
dramatiserar, eller att en av ledarna är Paulus och dramatiserar hela berättelsen själv.

2. Läs brevet från Paulus (finns med i lektionen).

3. Dialogen - ordet FRÄLST (finns med i lektionen).
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ROMARbrevet
Tro på Jesus = FRÄLST



Nya Testamentet
ROMARbrevet; Brev

LEKTION:
Tro på Jesus = FRÄLSTSång

Jag är en K
Jag är en K-R
Jag är en K-R-I-S-T-E-N
och jag har J-E-S-U-S
i mitt H-J-Ä-R-T-A
och jag skall L-E-V-A
i all evighet!
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okänd



Nya Testamentet
ROMARbrevet; Brev

LEKTION:
Tro på Jesus = FRÄLST

GREKISKA

B

ROMAR-

BREVET

av Paulus

FRÄLST

Uppgift: Gör namnet
tydligare på Paulus.

Det gjorde så ont när Jesus sa, �den du förföljer, det är ju jag!�
Sen förstod jag att vem som helst, som tror på Jesus kan bli...

Vad då?

TRO PA JESUS = FRALST



X

ROMAR-

BREVET

Nya Testamentet
ROMARbrevet; Brev

Uppgift: Gör namnet tydligare på Paulus.
Kasta om bokstäverna på bokrullen, så får
du veta på vilket språk Paulus skrev.

LEKTION: Tro på
Jesus = FRÄLSTC

av Paulus

Det gjorde så ont när Jesus sa, �den du förföljer, det är ju jag!�
Sen förstod jag att vem som helst, som tror på Jesus kan bli...

Vad då?

TRO PA JESUS = FRALST
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Paulus
minnes-

bok

Nya Testamentet
ROMARbrevet; Brev

LEKTION:
Tro på Jesus = FRÄLST

C-Minnesbok

Uppgift:
Klipp ut alla delar till Paulus minnesbok.
Placera dem i nummerordning ovanpå
varandra. Sätt en påsnit genom alla
kryssen som modellen visar.
Fyll i de bokstäver som saknas.

ROMAR
BREVET

MODELL

Tro på Jesus = FRÄLST

X
Paulus
minnes-

bok

Det gjorde så ont när Jesus sa,
�den du förföljer, det är ju jag!�

Sen förstod jag att vem som helst,
som tror på Jesus kan bli... Vad då?

Då blev jag
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X
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Jag var på
många

mi_sio_sres_r...
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X ....och berättade om Jesus

för mä_ni_ko_na.
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Jag har
skrivit
många

1

b_e_



Nya Testamentet
ROMARbrevet; Brev

LEKTION:
Tro på Jesus = FRÄLSTB/C

Jag är en K
Jag är en K-R
Jag är en K-R-I-S-T-E-N

Text
&

Musik:

Okänd

Uppgift:
Skriv Paulus judiska namn
på bältet. Bokstäverna
hittar du ovanför skylten.
Till vilken stad var Paulus
på väg? Sök bokstäverna
i skylten och gör dem
tydliga.

Romarbrevet

...kommer först
av alla breven.
Det är skrivet
av Paulus. Han
är författare
till många brev
som idag finns i
vårt Nya
Testamente.

och jag har J-E-S-U-S
i mitt H-J-Ä-R-T-A
och jag skall L-E-V-A
i all evighet!Svensk text: B-M Nordgren, C. Hammarström

En dag när Paulus var på resa till Damaskus talade
Jesus till honom i en syn. �Varför förföljer du mig?� frågade Jesus.
Ljusskenet var så starkt att Paulus blev blind. Han åt inget på tre dagar.
Han bara bad. Då kom en lärjunge som hette Ananias till Damaskus för att

be för Paulus som nu börjat tro att Jesus verkligen var
Guds Son. Paulus fick sin syn tillbaka och ville genast bli
döpt.

Minnesvers:

Tro i ditt hjärta,
bekänn

med din mun,
då blir du frälst.

Rom 10:9-10

LUAS

Paulus - Apg 9:1-19

Paulus blev den kristna
trons störste apostel.
Men innan han blev
omvänd var han riktigt
elak. Han ville kasta
alla som trodde på
Jesus i fängelse.

Tro på Jesus = FRÄLST - Rom 10

I Romarbrevet undervisar Paulus om att vi blir
frälsta bara av nåd genom att tro på Jesus Kristus

och ge våra liv till honom.

Uppgift:
Vad betyder Paulus?
Plocka den minsta bokstaven
ur varje bokstav i hans namn
och skriv i rutorna.



Nya Testamentet
ROMARbrevet; Brev

LEKTION:
Tro på Jesus = FRÄLSTDialog

DIALOG - ordet FRÄLST

A______________:  Hej på dig ___________! Det var roligt att träffa dig just nu.
B______________: Jasså, säger du det. Är det nå´t särskilt kanske?
A______________: Jag har gått och tänkt på det där ordet ”FRÄLST“  och nu tänkte jag fråga dig om

du kan tala om för mig vad det betyder.
B______________: Ja, det vill jag gärna försöka göra, men då får du hjälpa mig.
A______________: Hur ska jag kunna hjälpa dig med det?
B______________: Jo, vad heter den första bokstaven i ordet FRÄLST?
A______________: F
B______________: Ja, just det. När jag blir FRÄLST då blir jag FRI, fri från all synd.

F - FRI läser: Om nu sonen.....
B______________: Nästa bokstav är?
A______________: R
B______________: När jag blir FRÄLST då blir jag REN, ren ända in i hjärtat.

R - REN läser: Om vi bekänner.....
B______________: Ja, vilken är nu nästa bokstav?
A______________: Ä
B______________: ÄLSKAD av Gud, det låter väl härligt. Kan du ”Lilla Bibeln”?

Ä - ÄLSKAD läser: Ty så älskade.....
A______________: Nästa bokstav är L, men vad kan man bli som börjar med L?
B______________: Jo, här ska du få höra. När jag blir FRÄLST, då blir jag LYCKLIG. Om jag möter

motgångar och prövningar, kan jag ändå känna mig LYCKLIG.
L - LYCKLIG läser: Den som ger akt.....

B______________: Nu har vi näst sista bokstaven.
A______________: Det är S.
B______________: Här vill jag ha ordet STARK. Jesus vill ge alla frälsta av sin kraft, då blir vi

STARKA och kan segra över frestelsen.
S - STARK läser: Bli starka.....

B______________: Nu har vi sista bokstaven ..T! Kanske du kunde tänka ut något själv som börjar
med T och som vi får då vi blir frälsta?

A______________: Ja-a, låt mig tänka... Jag tycker ordet TRYGG skulle passa bra, för vi
sjunger i söndagsskolan: ”Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara.”

B______________: Du har alldeles rätt.
T - TRYGG läser: Se, Gud är min.....

B______________: Förstår du nu vad det är att vara FRÄLST?
A______________: Ja, det gör jag. Och nu förstår jag också varför alla som är frälsta är så trygga.

Alla läser tillsammans (hela publiken):
För att jag ska bli ..... FRI, REN, ÄLSKAD, LYCKLIG, STARK, och TRYGG
behöver jag bli FRÄLST. (Alla svänger samtidigt på skyltarna, så att ordet FRÄLST bildas).

A______________: Men nu måste du också tala om för mig; Hur blir JAG FRÄLST?
B______________: Då skall vi se på dagens minnesvers. ”Tro i ditt hjärta, bekänn med din mun då

blir du frälst”. Så enkelt är det.
A______________: Och.... hur gör man då?
B______________: Tror du på Jesus i ditt hjärta?
A______________: Ja-a, jag tror det.
B______________: Då ber jag först och så ber du efter mig, så du blir riktigt säker.
Bön: Käre Jesus, kom in i mitt hjärta. Förlåt mig och rena mig från alla fula ord och tankar. Hjälp
mig att varje dag tro på dig. Tack Jesus att du finns på riktigt. Amen!
B______________: Nu säger bibeln att du är FRÄLST. Tror du det?
A______________: Absolut! Det känns faktiskt riktigt bra härinne nu (pekar på sitt hjärta). Då kan vi

väl sjunga den där sången; Jag är en K..

Material: 6 st skyltar med bokstäverna F,R,Ä,L,S,T  på ena sidan och orden FRI, REN, ÄLSKAD, LYCKLIG,
STARK och TRYGG på den andra sidan + bibelorden som limmas under bokstäverna F,R,Ä,L,S,T.
För dialogen behövs 2 personer samt 6 personer som håller i skyltarna och läser bibelorden.
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Nya Testamentet
ROMARbrevet; Brev

LEKTION:
Tro på Jesus = FRÄLST

Dialogtillbehör

L S T
F R Ä

Om nu sonen gör er
FRIA, blir ni
verkligen FRIA.
Joh 8:36

Om vi bekänner våra
synder, är han tro-
fast och rättfärdig,
så att han förlåter
oss våra synder och
RENAR oss från all
orättfärdighet.
1 Joh 1:9

Bli STARKA i Herren
och i hans väldiga
kraft.
Ef 6:10

Se, Gud är min
frälsning, jag är
TRYGG och fruktar
inte, ty Herren,
Herren är min
starkhet och min
lovsång. Han har
blivit min frälsning.
Jes 12:2

Klipp ut allt och gör sex stycken skyltar. På
baksidan av varje skylt  limmas bibelordet
under bokstaven. Därför bör bokstaven limmas endast i övre kanten så
det går att vippa upp den och läsa texten under bokstaven. Limma
ytterligare fast en picknick-pinne att hålla i.

Ty så ÄLSKADE Gud
världen att han utgav
sin enfödde Son, för
att den som tror på
honom inte skall gå
förlorad utan ha evigt
liv.
Joh 3:16

Den som ger akt på
ordet finner det goda,
LYCKLIG är den som
förtröstar på Herren.
Ords 16:20

Framsida        Baksida

 FRI F



FRI

REN

ÄLSKAD



LYCKLIG

STARK

TRYGG



Nya Testamentet
ROMARbrevet; Brev

LEKTION:
Tro på Jesus = FRÄLST

Till  ______________________! Nåd och frid från Gud, vår Fader och Jesus Kristus!

Så här hälsade jag jämt i mina brev. Och nu, när också jag är i himlen är det
särskilt roligt att hälsa till Er från Gud och Jesus.
Jag har skrivit många brev och idag ska ni bekanta Er med det första,
Romarbrevet.
Efter att jag mötte Jesus på vägen till Damaskus och blev frälst, for jag  på
många missionsresor och berättade om denne fantastiske man för många
människor. Ni ska veta att jag var väldigt frimodig och jag skämdes aldrig
nångång för Jesus. Hoppas att inte du gör det heller.
Innan jag skulle besöka staden Rom i Italien, skrev jag brev till dem. Jag
berättade vad det betyder att tro på Jesus och att bli frälst. Idag är det er
tur att få reda på detta. Tänk att mina brev har nått ert land. Vad glad jag
är för det.  Jag förstår att ni kommer att läsa alla mina brev och jag kan ju
avslöja för Er att det blir mycket spännande. Så var med och missa inte någon
lektion!

Från er vän Paulus.

av Paulus

Extra frimärke för
t ex ”brevportot”
om du vill lägga in
brevet i ett kuvert.

TILL  _________________

I

______________________

AV PAULUS

Brev


