Första & andra

TESSALONIKERbreven
Jesus kommer tillbaka
Till ledaren
Hjälpmedel du kan använda:
Bibeln
Skyltar från Romarbrevets lektion
Flanellograf

Undervisningsförslag:
Hur det kommer att gå till när
Jesus kommer tillbaka

Tips
A. Ställ några frågor, t ex:
Tror du att Jesus.... 1) ...blev född till jorden som en liten baby?
2) ...är Guds Son?
3) ...dog på ett kors för vår skull?
4) ...uppstod från de döda och lever i himlen idag?
5) ...är Herre?
Alla kan säga tillsammans: JESUS ÄR HERRE!
Vet du vad bibeln säger att du är nu? FRÄLST!! Läs Rom 10:9-10.
Tag fram skyltarna FRÄLST från Romarbrevets lektion och repetera bokstävernas betydelse.
När du blir frälst blir du en kristen och får följa med till himlen.
Sång: Jag är en K... (från Romarbrevet)
B. På flanellograf
Gud, Jesus, DHA och änglarna är i himlen. Läs Matt 24:36. De väntar också på den här dagen.
Profetior måste uppfyllas (vid behov upprepa vad en profet är; öron, ögon och mun från Jesajas lektion):
* Israel och en del andra länder skall bli självständiga, Matt 24:32
* hungersnöd, jordbävningar och naturkatastrofer, Matt 24:7
* det glada budskapet om Jesus skall predikas för alla folk, Matt 24:14
DÅ får Jesus tillåtelse av Gud att hämta sin brud (församlingen). Så här kan det gå till:
I himlen: 1)
Gud ger order till överängeln (kanske ängeln Mikael). Mikael ropar: ”Nu är tiden
inne”, 1 Tess 4:16.
2)
Gud överräcker sin basun till den andra överängeln (Gabriel). Gabriel blåser
ett starkt basunljud.
3)
Alla far iväg - en mycket stor händelse också för änglarna.
På jorden:
4)
Ett väldigt stort sken på himlen, Matt 24:27.
5)
Först kommer de som dött i tron på Jesus att uppstå, 1 Tess 4:16.
6)
Sen kommer vi som lever att ryckas upp i luften och där möts vi
allesammans för resan till himlen, 1 Tess 4:17.
7)
Och så skall vi alltid vara hos Herren, 1 Tess 4:17.
Bröllopsfesten i himlen kan börja.
C. Övriga tips: På förhand har ni gjort ett tåg av stolar, så alla får plats på HIMLATÅGET. Någon kan
föreställa Jesus, delar ut biljetter och alla tar plats. ”Kom ta tåget” sjungs. Det bör kanske förklaras att
biljetten är bara för himlatågsillustrationen.
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Kom ta tåget (x3)
Låt inte din plats stå tom
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Nu kommer gospeltåget
med vagnars långa rad.
Det far med bud
all världen kring
och budet gör dig glad.

Till himmelen går resan,
man väntar på dig där
Med gospeltåget
får du bud
att Jesus har dig kär.

Biljetten får du gratis
och den ger Jesus dig,
för han har ren
betalt dess pris
den stund han dog för dig.

Idag far gospeltåget
förbi ditt eget hem
Så kom nu med oss
på resan till
det himmelska Jerusalem.
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HIMLATAGET

jESUS
KOMMER TILLBAKA
Hit som liten, dit som stor.
Nu vi väntar på retur!
Vad är det vi väntar på?
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FORSTA

Uppgift: Rita dig själv i ett tågvagnsfönster.
Fortsätt sedan med andra du vill ha med på
himlatåget. Ett trevligt alternativ är att
använda foton. Rita röken ur skorstenen klar.
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Hit som liten, dit som stor.
Nu vi väntar på retur!
Vad är det vi väntar på?
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Uppgift: Skriv ditt
namn på dörren.
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Jesus kommer tillbaka

Tessalonikerbreven
...handlar om att Jesus skall komma
till jorden en gång till. Aposteln
Paulus skrev två brev till de kristna
i Tessalonika. Båda handlar om att
Jesus skall komma tillbaka.

Jesus kommer tillbaka
1 Tess 4:13-18, 2 Tess 2:1-12

I det första brevet undervisar
Paulus om hur de troende lyfts upp i
luften för att möta Jesus i rymden.
De som dött i
Minnesvers: tron på Jesus
genom alla
Och så skall århundraden är
vi alltid vara också med. De
hos Herren.
uppstår från sina
1 Tess 4:17
gravar medan ”vi
som lever blir uppryckta tillsammans
med dem”. Så skriver Paulus. De
kristna i Tessalonika trodde först
att allt skulle hända genast. De blev så oroliga att Paulus skyndade sig att
skriva det andra brevet och förklara närmare vad han menade. Vissa saker
i mänskligheten måste först hända innan tiden är inne för Jesus att komma
tillbaka. Det viktigaste är att man alltid lever tillsammans med Jesus. Då är
man också redo att möta honom när som helst.
Kom ta tåget (x3)
Låt inte din plats stå tom.
Text
&
Musik:
Trad.
Sv. text
A.L.
Klingenberg

Nu kommer gospeltåget
med vagnars långa rad.
Det far med bud
all världen kring
och budet
gör dig glad.
Biljetten får du gratis
och den ger Jesus dig,
för han har re’n
betalt dess pris,
den stund han dog för dig.

Till himmelen går resan,
man väntar på dig där.
Med gospeltåget
får du bud,
att Jesus
har dig kär.
Idag far gospeltåget
förbi ditt eget hem.
Så kom nu med oss
på resan till,
det himmelska Jerusalem.
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