
Undervisningsförslag:

Förklara vad Andens frukt är från Gal 5:16-22
- dålig frukt
- god frukt

Till ledaren
Hjälpmedel du kan använda:

Några bilder från Predikaren
Flanellograf

Tips

A. På flanellograf
Ett eller flera fruktträd. Barnen kan i tur och ordning sätta frukterna på träden.
Du förklarar: ”Detta är goda frukter, men det finns också växter som bär oätlig frukt (ge
förslag). Bibeln säger att du och jag kan bära god eller dålig frukt”.

B. Bilder från Predikaren  ”Ett rent hjärta”
DÅLIGA FRUKTER (låt barnen ge förslag på vad karaktärerna nedan står för)

1) Fröken Osanning - ljuger, överdriver
2) Herr Dåliga vanor - använder droger, är våldsam
3) Herr Negativ - ”jag vill inte” eller ”jag orkar inte”

- alltid negativ
Kolla med barnen om de känner igen de här personerna. Tyvärr får vi alla besök av dem
ibland i vårt eget hjärta.
Fråga om någon kan något ordspråk. T.ex. ”Dum som en åsna” osv. Skriv på tavlan eller dyl.
det ordspråk du vill ha fram: Den (det) man umgås med blir man lik. Diskutera vad det kan
betyda och vad det har att göra med de ”dåliga frukterna” här ovan.

C. GODA FRUKTER = UMGÅS MED JESUS (sätt fram Jesus på flanellograf)
Kopiera bilderna som finns med i lektionen till OH-film:

1) Läs Barnens Bibel
2) Sjung sånger om Jesus
3) Be och prata med Jesus

Detta är ett bra sätt att börja bära god frukt (vi lär oss 5 av de nio frukterna).
Frukterna (KÄRLEK, GLÄDJE, FRID, TÅLAMOD och VÄNLIGHET) kan du sätta upp på
flanellograftavlan medan du berättar.

D. Köp klistermärken av frukter eller klipp ut olika frukter från tidningar.
Skriv på frukterna; kärlek, glädje, frid, tålamod och vänlighet. Dela ut åt barnen fem av frukterna
i en liten ask eller i ett kuvert, som de limmar på trädet i lektionen. Resten av frukterna kan de
t ex göra som hemläxa.

Egna tips:
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

GALATERbrevet - Andens frukter



Nya Testamentet
GALATERbrevet; Brev

LEKTION:
Andens frukterSång o tillbehör

Jesus hjälp mig att bära god frukt,
varje dag, varje dag.
Kärlek, glädje, frid och tålamod,
vänlighet varenda dag.

    Jag är din och du är min,
   hand i hand vi går tillsammans.
   Jag är din och du är min,
   varje dag vi är tillsammans.

”Den man umgås med blir man lik”
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Nya Testamentet
GALATERbrevet; Brev

LEKTION:
Andens frukterB

�Simsalabim!� säger häxa.
Ej med oss att förväxla,
vi kan bara växa. Vilka vi?

av Paulus

ANDENS FRUKTER

Uppgift: Limma frukter på trädet (klister-
märken eller klipp frukter från någon tidning).

GALATER-

BREVET



GALATER-

BREVET

Nya Testamentet
GALATERbrevet; Brev

Uppgift: Limma frukter på trädet
(klistermärken eller klipp frukter från någon
tidning ).Skriv alla ”Andens frukter”
från rutan bredvid, på frukterna i trädet.

LEKTION:
Andens frukterC

�Simsalabim!� säger häxa.
Ej med oss att förväxla,
vi kan bara växa. Vilka vi?

av Paulus

kärlek
glädje
frid

tålamod
vänlighet
godhet
trohet
mildhet

självbehärskning

ANDENS

FRUKTER



Nya Testamentet
GALATERbrevet; Brev

LEKTION:
Andens frukterB/C

Jesus hjälp mig att bära god frukt,
varje dag, varje dag.
Kärlek, glädje, frid och tålamod,
vänlighet varenda dag.

    Jag är din och du är min,
   hand i hand vi går tillsammans.
   Jag är din och du är min,
   varje dag vi är tillsammans.

Minnesvers:

Låt oss inte tröttna
på att göra gott.

Gal 6:9

Text
&

Musik:

Ruth
Bertlin

”DÅLIG FRUKT”
Fröken Osanning, herr
Dåliga Vanor, herr Negativ

”GOD FRUKT”
Umgås med Jesus!

Galaterbrevet

...handlar om Paulus oro för de kristna i
Galatien. De hade varit så glada i
frälsningen, men så kom personer från
Jerusalem som sade att de måste hålla Mose
lag. Då försvann glädjen och det kristna livet
blev en börda för dem.

Paulus skriver om att de på
nytt igen skall leva i Guds nåd.

Andens gåva ges av nåd
precis som frälsningen.

Då behöver vi inte
�bevisa� någonting utan
vi kan slappna av i tron
på att Jesus tar hand
om våra liv.

Andens frukter - Gal 5:22-26

Han låter oss också bära frukt för Guds
rike med hjälp av Anden. Det kallas att bära
Andens frukter. När vi lever tillsammans med

Jesus förändras vi till det bättre utan
egen ansträngning. Jesus gör sitt verk i

oss utan att vi egentligen tänker på det. Precis
som ett äppelträd bara behöver sol, värme och vatten

för att äpplena skall växa fram. På samma sätt får de
goda frukterna i våra liv näring genom att vi

ber, sjunger lovsånger till Gud
och lyssnar till hans ord.



Nya Testamentet
GALATERbrevet; Brev

LEKTION:
Andens frukter

KÄRLEK

VÄNLIGHET

FRID
T
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GLÄDJE

Frukter

Ill.; Torolf Prost



Nya Testamentet
GALATERbrevet; Brev

LEKTION:
Andens frukter

KÄRLEK

FRID

TÅLAMOD

VÄNLIGHET

GLÄDJE

Frukter

Ill.; Torolf Prost


