Brevet till TITUS - Benådad
Till ledaren
Hjälpmedel du kan använda:
Illustrerade biblar för barn
Flanellograf
OH eller bilder

Undervisningsförslag:
Att vara benådad

Tips
A. Berättelsen om Sara eller Kurt.
B. På flanellograf:

Edens lustgård
* Människan och djuren hade ALLT

- gemenskap med Gud
- trygghet
- fred

* Var olydiga

- fick livstids straff
- vägen stängdes till lustgården med ett svärd
Utanför Edens lustgård
* Människan och djuren hade ingenting
- utanför Guds gemenskap
- otrygghet (de var rädda för varann)
- ofrid (de började t o m döda varann)
- måste dö när de blev gamla
C. Finns det någon väg tillbaka till lustgården?
Har någon kommit för att ge oss benådning (låt barnen söka efter sitt ”testamente” i
Efesierbrevets lektion).
* Läs testamentet tillsammans, Joh 3:16
D. ”Livets träd” på OH (finns med i lektionen):
* Jesus
- som baby
- var på jorden i ca 30 år
- tog vårt straff och dog på ett kors
- uppstod för att vi skulle få evigt liv och tog bort svärdet från ingången (Edens
lustgård som fanns på jorden är förstörd, men Gud har skapat en ny, himlen)
- återvände till himlen
- ber för oss
* Jesus är livets träd för oss

Egna tips:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nya Testamentet
TITUSbrevet; Brev

Sång
Nåd, nåd, nåd, nåd, nåd
benådade är vi.
Nåd, nåd, nåd, nåd, nåd
för Jesus köpt oss fri!
Fri, fri, fri, fri, fri
förlåtelse har vi.
Fri, fri, fri, fri, fri
för Jesus köpt oss fri!

LEKTION:
Benådad
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Nya Testamentet
TITUSbrevet; Brev

B

TITUSBREVET

bENADAD
Det gick som en ilning igenom min kropp,
när testamentet jag läste som gav mig hopp.
Vad har jag blivit?

LEKTION:
Benådad
av Paulus

C

Nya Testamentet
TITUSbrevet; Brev

Uppgift: Fyll i de bokstäver som saknas med hjälp
av bilderna. Plocka också upp bokstäverna vid
ingången till trädet. Skriv dem i rutorna i rätt ordning.

TITUSBREVET

LEKTION:
Benådad

av Paulus
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Det gick som en ilning igenom min kropp,
när testamentet jag läste som gav mig hopp.
Vad har jag blivit?

bENADAD

Nya Testamentet
TITUSbrevet; Brev

B/C

LEKTION:
Benådad

Titusbrevet
...liknar ganska mycket de två breven till Timoteus. Om Titus hade levt
idag skulle vi nog ha kallat honom ”pastor” eller ”biskop”.
När Paulus reste vidare från Kreta lämnade han Titus kvar för att sköta
olika församlingsuppgifter.

_ _ _ _
_ _ _ _ _
_ _ _ _ _

Uppgift: Rita vägen över vår ”himlabro” Jesu kors. Plocka upp bokstäverna på
vägen och skriv ner dem på de streckade
linjerna. Då får du veta namnet på bron.

Benådad

- Titusbrevet

Den viktigaste hälsningen i brevet handlar om Guds nåd. Den befriar oss
från syndens ok och gör att vi inifrån vill leva rätt. Vi minns hur det gick
för Adam och Eva i lustgården. De straffades för att de varit olydiga mot
Gud. De blev rädda för Gud och gömde sig. De blev också tvungna att
lämna lustgården. Alla människor efter Adam och Eva är i samma situation.
Men när Gud sände sin Son Jesus till jorden för att dö på ett kors
förändrades allting. Vi blev alla benådade.
När vi tror på Jesus fungerar
korset som en bro till himlen
för oss.

Minnesvers:

Text
&
Musik:

Nåden fostrar oss
att leva rätt.

Ruth
Bertlin

Titus 2:12

Nåd, nåd, nåd, nåd, nåd
benådade är vi.
Nåd, nåd, nåd, nåd, nåd
för Jesus köpt oss fri!

Fri, fri, fri, fri, fri
förlåtelse har vi.
Fri, fri, fri, fri, fri
för Jesus köpt oss fri!

Nya Testamentet
TITUSbrevet; Brev

Kurt

&

Sara

LEKTION:
Benådad

Kurt blir benådad...
När Kurt växte upp drogs han till större pojkar som tyckte om att göra hyss. Det var ju så
spännande att stå vakt medan de andra i skydd av mörkret bröt sig in i en kiosk eller affär för att
stjäla cigaretter. Belöningen för Kurt blev en klapp på axeln och känslan av att vara godkänd.
Småningom blev brotten allvarligare och en dag måste också Kurt svara för sina gärningar inför
polisen. Med mössan i handen och nedböjt huvud hörde han hur polisen lät nåd gå före rätt i
Kurts fall eftersom han var så ung.
Så gick åren och Kurt blev vuxen. Han drogs än en gång med i fel gäng på grund av frestelsen
att tjäna snabba pengar. Nu gällde det ett stort bankrån.
Men ingenting gick som planerat. Ett larm kopplat direkt till polisstationen avslöjade rånarna och
när de skulle fly sköts en vakt till döds av Kurts kamrater.
Nu var Kurt delaktig i mord och eftersom han var vuxen måste han ta sitt straff. Det blev livstids
fängelse.
Ensam i sin cell svor Kurt över sitt livsöde och hans hjärta blev fullt av hat. Medan åren gick blev
Kurt mer och mer inåtvänd och till slut ville han inte prata med någon människa.
En dag fick han besök. Det var en vänlig man med portfölj i handen som ville träffa honom. Men
Kurt bara stirrade föraktfullt på besökaren samtidigt som han ilsket spottade på golvet.
Främlingen gav sig dock inte utan öppnade lugnt sin portfölj och räckte sedan ett brunt kuvert till
honom. Efter en stund öppnade Kurt av nyfikenhet brevet och började läsa.
Det blev tyst och stilla i cellen. Främlingen stod ännu kvar och betraktade Kurt med vänligt
intresse. Plötsligt började Kurts händer darra och hans bleka kinder blev fuktiga av tårar. Så
tittade han upp på den besökande främlingen medan han långsamt skakade på huvudet.
Kurt kunde inte tro att innehållet i brevet var sant. Han hade ju inte gjort någonting bra under
fängelsevistelsen som talade till hans fördel. Tvärtom.
Och ändå var brevets budskap - benådning! Kurt skulle få lämna fängelset som en fri människa.
Det märkliga inträffade att det som straffet inte kunnat göra i Kurts hjärta det gjorde
benådningen på några minuter. Han ville be alla om förlåtelse och krama hela världen. Nåden
hade befriat honom både från fängelsecellen han bott i och från stålgallret han byggt upp i sitt
hjärta.

Sara blir benådad...
Lilla Sara stampade i golvet och putade ilsket med munnen. Så skrek hon allt vad hon orkade:
”Dumma mamma!” Plötsligt sparkade hon till den fina vasen på hallgolvet och ... ve och fasa...
den föll omkull och gick i tusen bitar.
Nu blev Sara rädd och sprang in på sitt rum. Hon knep ihop ögonen och försökte trolla bort det
som hänt. Men när hon öppnade dem igen, hörde hon hur mamman plockade skärvor i hallen.
Mamma samtalade med pappa som just kommit hem från jobbet.
Sara drog filten över huvudet och tänkte trotsigt att hon nog minsann kunde stanna på rummet i
flera dagar.
Dörren öppnades till rummet men Sara hörde det inte under filten. Plösligt kände hon en varm
hand på axeln, samtidigt som en mjuk stämma viskade genom filten: ”Sara lilla.... vi förlåter dig
för vasen. Du är mycket värdefullare för oss än den. Kom nu och ät.”
Då brast det för Sara. Hon började gråta hejdlöst och slog armarna om pappas hals.
- Förlåt mig, suckade hon mellan snyftningarna. Jag menade inte ......
- Sch, sch, viskade pappa ömt och vaggade sin lilla dotter.
SARA VAR BENÅDAD!

Tillbehör

Nya Testamentet
TITUSbrevet; Brev
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