
Undervisningsförslag:

Förklara fyra nådegåvor från 1 Kor 12
- profetia
- kunskapens ord
- gåvan att bota sjuka
- tungotal

Till ledaren
Hjälpmedel du kan använda:

 Illustrerade biblar för barn
 Flanellograf
 Levande berättelser av Arthur S. Maxwell (bok 8,10)
 Ficklampa, nyckel, plåster och
 ett hemligt språk (med i lektionen)

Tips

A. PROFETIA - framtiden
 1) Profetiskt tal; Läs Jesajas profetia om att Jesus skulle födas till jorden.

Detta hände ca 700 år före Jesu födelse, Jes 9:6.
 2) Profetisk dröm; Berättelsen om Josef och hans drömmar, 1 Mos 37:5-10.

(Här kan du visa flanellografbilder av kärvar, måne, sol, stjärnor och bröderna
som bugar sig för Josef).

 3) Ficklampa; Profetia är ljuskäglan som lyser upp vägen framför oss.

B. KUNSKAPENS ORD - vägledning
 1) Nyckel; (Illustrera tillsammans med barnen)

Du kommer fram till en stängd dörr. Snart samlas fler och fler framför dörren,
men ingen kan öppna den. Plötsligt tränger en person sig fram med en nyckel
i handen. Han låser upp dörren och alla kan gå in.
Just så kan ett kunskapens ord lösa en situation.

 2) Pengar i en fisk; (I Levande berättelser finns ett par bilder från denna händelse, bok 8).
Petrus anklagas för att deras Mästare inte skulle betala skatt. Då får han ett
kunskapens ord av Jesus: ”Gå ner till sjön och kasta ut en krok. I den första
fisk du får upp finns ett silvermynt. Ta det och betala skatt för oss båda”, Matt
17:24-27.

C. Gåvan att BOTA SJUKA - hälsa
Vi vet att Jesus botade många sjuka människor när han var på jorden.

 1) En lam man: Petrus hade också fått den här gåvan.
Berättelsen från Apg 3:1-10 (flanellograf eller Levande berättelser).

 2) Plåster; Alla har nångång fått ett skavsår på foten. Då är ett plåster bra som skydd
mot smuts och irritation. Snart är såret läkt.
Helandets gåvor verkar ibland genast, ibland sker ett långsamt tillfrisknande.

D. TUNGOTAL - ett hemligt språk
 1) Pingstdagen; (Visa bilden av lärjungarna med tungor av eld från Apg:s lektion). Det var här

det började, när lärjungarna blev fyllda med DHA, Apg 2:1-4.
 2) Ett hemligt språk; Det är bra med vänner, som man kan berätta allt för. Men bibeln berättar att

det finns något som är bara för Gud och mig. Det är ett hemligt bönespråk
som bara han förstår.

Första & andra

KORINTIERbreven
Andens gåvor



Nya Testamentet:
KORINTIERbreven; Brev

LEKTION:
Andens gåvorSång

Gud är goda gåvors givare.
Tack att du tänker just på mig!
Gud är goda gåvors givare.
Nu vill jag bara tacka dig!

1.
Du ger mig profetia som ger mig hopp
Du ger mig kunskap i min knopp.

2.
Du ger mig helande i hela min kropp.
Ett hemligt språk som når dit opp.
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Nya Testamentet:
KORINTIERbreven; Brev

LEKTION:
Andens gåvorB
av Paulus

Nio nycklar på min knippa finns.
I tro, men bara av nåd de vinns.

Vilka då?
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GAVOR
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ORD
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FORSTA & ANDRA

KORINTIER-
BREVEN



Nya Testamentet
 KORINTIERbreven; Brev C Uppgift: Gör ljuskäglan större på

lampan och måla den ljusgul.
Fyll i bokstäverna som saknas.

LEKTION:
Andens gåvor

av Paulus

Nio nycklar på min knippa finns.
I tro, men bara av nåd de vinns.

Vilka då?
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Gud är goda
gåvors givare.
Tack att du
tänker just på mig!
Gud är goda
gåvors givare.
Nu vill jag
bara tacka dig!

Text
&

Musik:

 Ruth
Bertlin

1.
Du ger mig profetia som ger mig hopp
Du ger mig kunskap i min knopp.

2.
Du ger mig helande i hela min kropp.
Ett hemligt språk som når dit opp.

Pengar i
en fisk
Matt 17:24-27

Jesus botar en
sjuk man
Joh 5:1-9

A__O__T__A__

Lärjungarna blir fyllda med helig Ande och börjar
tala olika språk.  Apg 2:1-4

Korintierbreven

...är båda ganska långa. De är skrivna till de kristna
i KORINT. I det första brevet berättar Paulus
om de nio nådegåvorna. De här gåvorna kan vi inte
förtjäna, utan de ges av den helige Ande som hjälp
till oss kristna.

Andens gåvor - 1 Kor 12

Profetia
...är en nådegåva som Paulus särskilt uppskattade .

Den som har den gåvan kan veta om saker som skall
hända i framtiden eller hjälpa någon annan att förstå

Guds vilja med sitt liv.

Kunskapens ord
...kan liknas vid en nyckel som öppnar låsta dörrar.

Med Andens hjälp kan man säga och förstå saker man
annars inte skulle ha kunskap om.

Gåvan att bota sjuka
...är en påminnelse om att det Jesus

gjorde i evangelierna fortsätter
genom

församlingen.

Gåvan att tala i tungor
...är ett bönespråk som Paulus gärna vill

att alla skall få. �Det bygger upp oss och ger oss en starkare gemenskap
med Gud�, menar han.

Josefs
profetiska
drömmar
1 Mos 37:5-11

Nya Testamentet:
KORINTIERbreven; Brev

LEKTION:
Andens gåvorB/C Uppgift: Vad fick lärjungarna för

”titel” fr o m Apostlagärningarna?
Fyll i de bokstäver som saknas.

Minnesvers:

Hos var och en
uppenbarar sig

Anden så att det
blir till nytta.

1 Kor 12:7



Nya Testamentet:
KORINTIERbreven; Brev

LEKTION:
Andens gåvorTillbehör (för OH el. dyl.)

Gåvan att
BOTA SJUKA

- hälsa

PROFETIA - framtiden

KUNSKAPENS ORD -
vägledning

TUNGOTAL - ett hemligt språk


