
FILIPPERbrevet - Glädje

Till ledaren
Hjälpmedel du kan använda: Undervisningsförslag:

 Tavla, blädderblock eller OH Glädje - på jorden
 Flanellograf - i himlen
”Skyltar” av papper (finns med i lektionen) som  fästes på kläderna eller
 med ett band runt halsen så att alla vet vem som är vem i dramat

Tips

A. På tavlan eller OH
 Diskutera er fram till vad som gör mamma, pappa och barnen glada.
 Skriv ner något som alla är överens om på tavlan, så att barnen kan skriva in det senare i sin lektion.

B. Vad gör Gud, Jesus och änglarna glada?
 Sätt bibelverserna (med i lektionen) på OH så att ni kan läsa dem tillsammans medan du berättar om
 Gud, Jesus och änglarna.
 På flanellograf
 1) GUD Visa gärna en bild av skapelsen och förklara:

När Gud hade skapat jorden, alla växter, djur, Adam och Eva, såg han på det och tyckte
det var bra. Om du har ritat eller byggt något fint vill du gärna visa det för någon. Du är
stolt och glad över din ”skapelse”.
Det är likadant med Gud. Han är stolt över oss.
Han är glad när han ser att vi tror på honom.

 2) DRAMA (Jesus och änglarna)
Det här kan ni dramatisera tillsammans med barnen. Alla kan vara med.

Jesus
Välsignar barnen och berättar hur glad han är när de kommer till honom. Helar någon
sjuk (ex. blind eller lam). Välsignar de fattiga så att maten räcker tills de får ett arbete.
Berättar hur han snart måste lämna dem, men att han ska fara hem till pappa i himlen
och förbereda en fest för dem. Han ska också ställa i ordning rum åt alla.

Barn (sitter och lyssnar)
Sjuka och fattiga (är också runt Jesus)
Visa, kloka och rika

De står en bit bort och diskuterar dagsläget. Helt upptagna med sitt. Någon eller några
av dem börjar intressera sig för vad Jesus säger. De övriga i gruppen försöker hindra
dem. Till slut blir nyfikenheten så stor att de lämnar sin grupp och går över till Jesus.
Jesus blir glad när vi kommer till honom och ber om hjälp.

Änglarna
Änglarna blir också glada. De sjunger och dansar när de ser att någon tror på Jesus
och öppnar sitt hjärta för honom.
När någon från den sista gruppen går över till Jesus börjar änglarna dansa i ring och är
jätteglada.
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13Glädje kan man få utav Jesus
en glädje som är bra.
Glädjen den kommer
och den stannar kvar,
en sån glädje vill jag ha.

1. Är du less, på all stress
och du ser inte glädjen,
så lyd då mitt råd
och läs i Guds ord,
för glädje finns där att få.

2. Deppar jag, någon dag
och känner ingen glädje.
En bön då jag ber
och snart får jag se,
att glädjen kommer igen.

3. Gammal, ung, kom och sjung
om världens bästa glädje.
I takt och i ton,
ja i varje ord,
så är vi en glädjekör.



Nya Testamentet
FILIPPERbrevet; Brev
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Fyll i något som gör dig glad.

FILIPPer-
BREVET

Det blir glädje bland
Guds änglar över en enda
syndare som omvänder sig.

Lukas 15:10

Jesus
jublade
och sa:

Han gläder sig över dig med lust,
han fröjdas över dig med jubel.

Sefanja 3:17

Vad gör oss glada?

Mamma:
- När du hjälper till.

Pappa:
-När du är snäll och lydig.

Jag:

Det startar i magen, känns som en vind.
Syns sen i ögat, på mun och på kind.

Vad är det?

 ”Jag prisar dig, Fader,
för att du har dolt detta för
de visa och kloka, men
uppenbarat det för de
olärda och små”.

Lukas 10:21

av Paulus

GUD

GLADJE
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Weine
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Filipperbrevet

...är också skrivet av Paulus och han
skriver det när han sitter fängslad i
Rom. Trots detta handlar brevet
mest om glädje.

Glädje - Fil 4:4-20

Vi förstår nu vilken glädje Paulus talar om.
Det är den djupa glädje som kommer av att vara i tjänst för
Gud. Ja, själva glädjen i Herren är i sig en gudstjänst! Samtidigt
förstår vi att glädjen från början kommer från Gud. Gud är glad. Och han
gläder sig särskilt över de människor som tror på honom. Bibeln berättar

också om att änglarna är glada. Och precis som Gud
blir de särskilt glada när någon omvänder sig från ett
liv utan Gud och blir en kristen.
I evangelierna ser vi att Jesus blir alldeles till sig av
glädje när de små och betydelselösa i världens ögon
tror på honom och tar emot honom som Frälsare och
Herre. Filipperbrevet vill få oss att förstå hur glädjen i

Gud är den största glädjen. Den ger styrka att klara av svårigheter och
prövningar som möter oss i livet. Vad gör dig glad? Kan du säga vad som
gör pappa och mamma glada? Allt som här på jorden gör oss glada är
också gåvor från Gud. I skapelseberättelsen får vi veta att Gud gladdes
mycket över det han gjorde. Efter varje skapelsedag såg Gud på det han
hade gjort och tyckte att det var bra.  Alla människor behöver få uppleva
samma sak ibland. Vi behöver få känna att vi har lyckats med något.

Därför skall vi också uppmuntra varandra.

Glädje kan man få utav Jesus,
en glädje som är bra.
Glädjen den kommer
och den stannar kvar,
en sån glädje vill jag ha.

Är du less,
på all stress
och du
ser inte glädjen,
så lyd då mitt råd
och läs i Guds ord,
för glädje finns där att få.

Deppar jag någon dag
och känner ingen glädje.

En bön då jag ber
och snart får jag se,

att glädjen kommer igen.

Gammal, ung,
kom och sjung

om världens
bästa glädje.

I takt och i ton,
ja i varje ord,

så är vi en glädjekör.

Uppgift: Vem är egentligen lycklig? Den
som har pengar eller den som har Jesus?
Måla det hjärta som du tror är lyckligare.
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Minnesvers:

Gläd er alltid
i Herren.

Fil. 4:4
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Han gläder sig över dig med lust,
han fröjdas över dig med jubel.

Sefanja 3:17

Det blir glädje bland
Guds änglar över en enda
syndare som omvänder sig.

Lukas 15:10

JESUS

Jesus jublade och sa:
 ”Jag prisar dig, Fader, för att du har dolt detta för
de visa och kloka, men uppenbarat det för de
olärda och små”. Lukas 10:21

GUD

ÄNGLARNA
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Skyltar till dramat

lamlamlamlamlam



Nya Testamentet
FILIPPERbrevet; Brev

LEKTION:
Glädje

FATTIGFATTIGFATTIGFATTIGFATTIG
Skyltar till dramat

VISVISVISVISVIS RIKRIKRIKRIKRIK

KLOKKLOKKLOKKLOKKLOK

aNGLARaNGLARaNGLARaNGLARaNGLAR

SOKARENSOKARENSOKARENSOKARENSOKAREN


