KOLOSSERbrevet
Jesus - förr och nu
Till ledaren
Hjälpmedel du kan använda:
Illustrerade biblar för barn
Flanellograf
Levande berättelser av Arthur S. Maxwell
Modellerna från Första Mosebok, Lukas, Johannes
och Apostlagärningarnas lektioner

Undervisningsförslag:
Jesus är nyckelpersonen
- i himlen
- på jorden
Kol 1:15-19

Tips
På flanellograf
I himlen: Gud (ett hjärta med Gud inskrivet, med i lektionen)
Jesus och DHA (en duva)
Änglar (massor) + Gabriel och Mikael
På jorden: Adam, Eva och ormen
Jesusbarnet
Jesus på korset och den tomma graven
Jesu himmelsfärd
Nyckeln (finns med lektionen)
Förklaring:
Gud började sin skapelse redan i himlen.
I himlen: Gud, Jesus och DHA är i himlen. Vi kan inte förklara Gud, just därför är han Gud.
Änglarna skapas, Gabriel och Mikael (vi berättar mer om dem i Hebreerbrevet) och många, många
fler.
Gud tycker att rymden är så ödslig och tom. Han skapar stjärnevärldarna och solen med alla
planeterna. Så utväljer Gud jorden att bli ett paradis för människan.
På jorden: Gud skapar Adam och Eva. De är mycket lyckliga och umgås med Gud varje dag.
Plötsligt en dag frestar ormen Eva att bryta mot det enda förbud Gud gett dem och de blir tvungna att
lämna lustgården. Gemenskapen med Gud är bruten. Gud försöker genom sina sändebud, änglarna
och profeterna att bygga upp gemenskapen igen, men omöjligt. Människorna vill inte lyssna.
I himlen: Gud älskar alla människor och vill att de skall komma till himlen efter jordelivets slut. Han
samtalar med Jesus i himlen om hur de skall göra för att upprätta gemenskapen igen.
- Det finns bara ett sätt, säger Gud. Du måste bli människa och rädda dem, genom att dö för deras
synder! Jesus är villig att lyda och han vet att enda sättet att få reda på vad det är att dö, det är att bli
människa.
På jorden: Jesus kom och föddes av jungfru Maria till vår jord. Han dog på korset, tog människornas
synd på sig och uppstod från de döda. Genom Jesus får vi förlåtelse.
I himlen: När Jesus hade gjort allt detta for han upp till himlen igen. Hans arbete på jorden var
fullbordat. Nu är vägen öppen till Gud, via korset, för alla människor. Detta budskap, som kallas
evangelium, sprids runt hela jorden. Alla måste få veta att nyckeln till evigt liv och gemenskap med
Gud heter Jesus!
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Uppgift: Skär upp dörrarna längs de
streckade linjerna, så att himlens port
kan öppnas. Måla bakom dörren med
en klar gul färg. Rita korset färdigt.
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Kolosserbrevet
...avslöjar en hemlighet!
En gång när Jesus samtalade med de
religiösa ledarna påstod han att
han fanns till före Abraham. Då
hade Abraham varit död i mer
än tusen år.
”Du är ännu inte femtio år och
du skulle vara äldre än vår
stamfader”, sa prästerna och
hånade Jesus. De förstod inte
att han var Messias, Guds Son.

JESUS - förr och nu
Kol 1:15-19

I Kolosserbrevet berättar Paulus om
hur Jesus fanns till i himlen förrän jorden
och stjärnorna skapades.
”Han är till före allt annat och allting är skapat
genom honom,” skriver Paulus. Också änglarna är
skapade av Gud i Jesu namn och då förstår vi att
Jesus är större än änglarna.
När Adam och Eva föll i synd bröts människornas
gemenskap med Gud. De blev rädda för Gud och
gömde sig.
Bibeln berättar för oss hur Jesus var villig att bli
en riktig människa för att kunna
dö för våra synder. Han gjorde
det för att ge oss tillbaka gemenskapen med Gud.
När Jesus dött på korset och
uppstått igen for han tillbaka till
himlen och till sin Fader. När vi
tror på honom får också vi komma
till himlen, när vi dör.
Text
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Musik:
Okänd

//: I honom är det
vi lever och rör oss
och är till ://

//:Hans namn är större
än alla andra namn
Hans namn är Jesus
han Herre är://

Jesus till
nyckeln är
himlen
Uppgift: Fundera ut
vilka två ord som bytt
plats. Skriv svaret på
nyckeln!

Minnesvers:
Allt är
skapat
genom
Jesus.
Kol 1:16
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Uppgift: Nyckeln
används för att visa vem
som är ”nyckeln” till
himlen.
Klipp upp dörren fram
till ”gångjärnen”.
Klipp ut bilden av Jesus
och limma den på en
vacker gul bakgrund,
som klistras fast
bakom ”dörren”.
Limma fästpapper på
baksidan om du vill
placera den på
flanellograftavlan.

