EFESIERbrevet - Himla-arvet
Till ledaren
Hjälpmedel du kan använda:
Flanellograf

- seriefigurerna här nedan
- vy av himlen

Undervisningsförslag:
Vad är ett testamente och ett arv
(Joakim och hans arvingar)
Vårt testamente

Tips
A. VAD ÄR ETT TESTAMENTE OCH ETT ARV?
Visa bilder av Joakim, Kalle Anka, Alexander Lukas, Tjatte, Fnatte och Knatte.
JOAKIM * han är rik
* vem vill du ska ärva honom
Joakim måste skriva ett TESTAMENTE om han vill att någon av dessa (ovan uppräknade)
ska ärva honom. Annars får alla hans närmaste släktingar dela arvet.
Rösta fram hans arvinge med handuppräkning eller genom att var och en skriver ner sin
favoritarvinge.
När Joakim dör, får alltså __________________ ärva hela hans förmögenhet.
B. VÅRT TESTAMENTE, Joh 3:16: (Det finns att köpa små kort med texten ”Ty så älskade Gud
världen..” i den kristna bokhandeln)
Vi har också fått ett testamente. Har du läst det?
Knattarna (eller vem det nu blev) väntar ännu på Joakims testamente, men den som skrivit
testamentet till oss, har redan dött. Alltså är testamentet i kraft.
Alla får varsitt eget TESTAMENTE som sätts in i ett kuvert (kuvertet finns med i lektionen).
Förklara och läs testamentet:
GUD - vår himmelske pappa
JESUS - vår storebror
Pappa Gud älskade oss så mycket att han frågade sin Son Jesus om han var villig att för en
liten tid lämna himlens härlighet och komma till jorden för att berätta om ARVET. När Jesus dog
på korset började testamentet gälla.
Tror vi på det här och öppnar vårt hjärta för Jesus, då gäller testamentet oss.
C. Himla-arvet (gör en vy av himlen på flanellograf)
Det betyder att när vi dör och den här kroppen läggs ner i en grav, då får vi en ny kropp av
pappa Gud, som vi kan leva med i hans värld. Vi får träffa alla som dött före oss och vara
tillsammans en hel evighet. Det är det som är himla-arvet.

Egna tips:
____________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Sång

LEKTION:
Himla-arvet

Jag tror himlen är som en blommande äng,
där vi sjunger och leker med fåglar och djur.
Jag tror himlen är som en julaftonskväll,
där glädjen och festen aldrig tar slut.
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Nya Testamentet
EFESIERbrevet; Brev

Himlen,
Himlen,
Himlen!
För den

tänk vilken fest!
tänk vilken fest!
Himlen!
som vill vara med.

Jag tror himlen är som ett glatt äventyr,
med spännande saker som väntar var dag.
Jag tror himlen är som ett stort leksaksland,
där alla kan leka i fred med varann.
Jag tror himlen finns redan här överallt,
där Jesus är Herre i hjärta och hem.
Jag tror himlen sedan blir mer än jag tror,
ja, mer än min vackraste dröm här på jord.

B

Nya Testamentet
EFESIERbrevet; Brev

LEKTION:
Himla-arvet

Uppgift: Limma fast kuvertet
med ditt testamente.

av Paulus
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hIMLA-ARVET
Plats för ditt testamente

Det är himlastort,
innanför himlaport.
Jag får det efter sista varvet.
Vad är det?

Nya Testamentet
EFESIERbrevet; Brev
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Uppgift: Rita vägen ända fram till
familjen. Rita även blommor och buskar.
Limma fast kuvertet med ditt testamente.
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LEKTION:
Himla-arvet

av Paulus

BREVET
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hIMLA-ARVET
Plats för ditt testamente

Det är himlastort,
innanför himlaport.
Jag får det efter sista varvet.
Vad är det?
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LEKTION:
Himla-arvet

Efesierbrevet

GUD
HIMLEN
...till de kristna i Efesus
har del i. Då Jesus dog på
som krävs för att vi
som Guds Son.

Himla-arvet

handlar om det stora arv som alla troende
korset, blev testamentet giltigt. Det enda
ska få del i arvet, är att vi tror på Jesus
Det spelar ingen roll om man är fattig eller
rik. Inte heller hudfärg eller ras har någon
betydelse. Alla är lika inför Gud.

- Ef 1:3,11, 2:19

Arvet som Paulus skriver om finns i himlen. Ingen kan fatta hur stort det
är. Vi kan bara försöka fantisera vilka underbara saker som väntar oss, när
vi kommer hem till Jesus.
I slutet av brevet berättar Paulus
om de gåvor och
krafter som Gud redan här ger
oss genom Anden. Allt
detta är bevis redan nu
Jag tror himlen är som en blommande äng,
på det jättearv som är
där vi sjunger och leker med fåglar och djur.
sparat i himlen. Där kan
Jag tror himlen är som en julaftonskväll,
där glädjen och festen aldrig tar slut.
inga tjuvar stjäla det
och inget kan heller
Himlen, tänk vilken fest!
förstöra det. Tyvärr
Himlen, tänk vilken fest!
Himlen! Himlen!
kan sånt ske på jorden.
För den som vill vara med.
Men aldrig i himlen!
Text
&
Musik:

Arne
Höglund

Jag tror himlen är som ett glatt äventyr,
med spännande saker som väntar var dag.
Jag tror himlen är som ett stort leksaksland,
där alla kan leka i fred med varann.
Jag tror himlen finns redan här överallt,
där Jesus är Herre i hjärta och hem.
Jag tror himlen sedan blir mer än jag tror,
ja, mer än min vackraste dröm här på jord.

Minnesvers:
I Jesus har vi
fått vårt arv.
Ef 1:11
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Följ instruktionerna noggrant
på kuvertet.
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1. Klipp först ut kuvertet.
2. Alla kanter viks i
nummerordning.
3. Se till att sidan med
instruktionerna blir insida.
4. Bottenfliken; Klipp bort
den lilla streckade snibben.
Flikens kanter limmas. Obs!
Försiktigt så att inte hela
kuvertet fastnar ihop.
5. Limma fast kuvertet i
lektionen och lägg in
testamentet. Det skall gå att
öppna och stänga kuvertet.
6. Limma texten Testamente
på kuvertet.
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Sätt lim här i kanten
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1. Klipp först ut kuvertet.
2. Alla kanter viks i
nummerordning.
3. Se till att sidan med
instruktionerna blir insida.
4. Bottenfliken; Klipp bort
den lilla streckade snibben.
Flikens kanter limmas. Obs!
Försiktigt så att inte hela
kuvertet fastnar ihop.
5. Limma fast kuvertet i
lektionen och lägg in
testamentet. Det skall gå att
öppna och stänga kuvertet.
6. Limma texten Testamente
på kuvertet.

Vi

je

LO

Uppgift:

K

lin

Testamente

Vi

2

SI
DA

ks

lä

ng

Vi
s

ka

nt

ks

lä

ng

s

n
ka

B

te

O

en

n

E
TT

N

3
K

Sätt lim här i kanten

lip

ps

bo

rt

