Brevet till FILEMON - Förlåten
Till ledaren
Hjälpmedel du kan använda:

Undervisningsförslag:

Illustrerade biblar för barn
Flanellograf
Levande berättelser av Arthur S. Maxwell (bok 3, 10)

Att vara förlåten

Tips
A.

1) Berätta om Filemon och Onesimus (se berättelsesidan B/C).
Prata om hur det känns att vara förlåten av
- mamma eller pappa
- Jesus
2) Men hur var det innan Jesus kom till jorden?
På vilket sätt kunde människorna få förlåtelse då?

B. På flanellograf (se femte Mosebokens lektion)
Vi går tillbaka i tiden ända till den tid när Mose förde Israels folk ut ur Egypten. Genom Röda
havet ut i Sinai öken, där de fick ta emot lagar och instruktioner om tabernaklet.
TABERNAKLET
a) Förgård
b) Tabernaklet hade två rum
* det heliga
* det allra heligaste
- endast för översteprästen
- endast förbundsarken fanns där
* förlåten som skiljde de två rummen åt (så stark att flera par oxar inte kunde dra
sönder den)
Förbundsarkens innehåll (den skulle vara en påminnelse om Guds godhet och stränghet):
a) Mannat - Gud sände manna från himlen
- folket plockade det varje morgon
- det smakade som semla och honung
- folket klagade på maten
b) Lagtavlorna - Mose tog emot lagtavlorna av Gud på Sinai berg
- Israels folk klarade inte av att hålla lagen, fast den var till för deras eget bästa
c) Arons stav
- folket knorrade över ledarskapet
Översteprästens uppgift:
* På försoningsdagen, som inföll en gång per år gick han in i ”det allra heligaste”
- han hade med sig blod från ett felfritt lamm, som han stänkte på arkens lock
- blodet täckte folkets synder och gav dem förlåtelse för ett år
- nästa år skulle det upprepas
* Senare byggdes ett tempel i Jerusalem där det också fanns förgård, det heliga och
det allra heligaste
C. Flanellografbild av Jesus på korset
* Vad gjorde Jesus på korset så att inte vi behöver göra som människorna gjorde i GT?
- han själv var det felfria offret som bar våra synder (fäst ”synderna” på Jesus, som finns
med i lektionen)
- hans blod utplånade våra synder
- när han dog rämnade förlåten, Matt 27:51
- det Jesus gjorde var ”en gång för alla”, Hebr 9:12.
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Sång
Det stygga som man gjort
finns kvar i minnenas arkiv,
det värker och gör ont
som skoskav långt därinuti.
Och ingenting känns bra,
för man kan inte komma fri
från det som en gång var,
det gör så ont därinuti.

Men om man ångrar sig och säger förlåt mig,
så kan det bli bra igen därinuti.
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LEKTION:
Förlåten

Uppgift: Skriv ditt namn
under flickan eller pojken.

FILEMONBREVET
GT

av Paulus

Förbundsarken

I arken;
manna
lagtavlor
Arons stav

Överstepräst Namn:
är förlåten

Förlåten

Namn:

är förlåten

Jesus

NT

FORLATEN
Jesus, tack för blodet ditt,
som renar mig - gör hjärtat vitt.
Vad har jag blivit?

Nya Testamentet
FILEMONbrevet; Brev

C

Uppgift: Skriv ditt namn under flickan eller pojken.
Fyll i bokstäverna som saknas på de streckade linjerna.
Rita mönster på den del av förlåten som är blank.

FILEMONBREVET

LEKTION:
Förlåten

av Paulus

GT

Ö_ _ _ _ _ ______

Förbunds_____
I arken;
manna
lagtavlor
Arons stav

Namn:

är förlåten

F_ ______
Namn:

är förlåten

_____

NT

FORLATEN
Jesus, tack för blodet ditt,
som renar mig - gör hjärtat vitt.
Vad har jag blivit?
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LEKTION:
Förlåten

Filemonbrevet
...är kort och personligt.
På den här tiden hade folk slavar som
arbetskraft och till tjänstefolk.
Filemon som tydligen var ganska rik,
hade en slav som hette Onesimus. Han
hade tröttnat på att vara slav och
rymde till Rom. Där träffade han
Paulus och blev en kristen.
Det står inte klart att Onesimus stulit
pengar för sin resa av Filemon, men i alla fall
fick han ont samvete för att han var på rymmen.
Så Paulus skickade honom tillbaka till Filemon och
sände med det brev som nu finns i vårt Nya
Testamente.

Förlåten

- Filemonbrevet

Brevet handlar om att
Filemon inte längre skulle
se Onesimus som slav,
utan som en broder. Och
så skulle de förlåta
varandra om de gjort
något fel, på samma
sätt som Jesus förlåtit
dem båda.

Text
&
Musik:
Ingvar
Holmberg

Det stygga som man gjort
finns kvar i minnenas arkiv,
det värker och gör ont
som skoskav långt därinuti.
Och ingenting känns bra,
för man kan inte komma fri
från det som en gång var,
det gör så ont därinuti.
Men om man ångrar sig
och säger förlåt mig,
så kan det bli
bra igen därinuti.

Uppgift: Vad säger Filemon till
Onesimus? Skriv bokstäverna
från bitarna i korset, i de rätta
bitarna i pratbubblan.

Minnesvers:
Inte längre slav,
utan älskad
broder.
Filemon vers 16

Tillbehör - färg
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LEKTION:
Förlåten

Uppgift: Limma fästpapper på baksidan av synderna och sjukdomarna så de fäster på flanellograf. Klipps
ut och används på Jesus för att illustrera allt han bar i sin kropp. De tomma rutorna kan användas till att
skriva in egna ord.
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LEKTION:
Förlåten

Uppgift: Limma fästpapper på baksidan av synderna och sjukdomarna så de fäster på flanellograf. Klipps ut
och används på Jesus för att illustrera allt han bar i sin kropp. De tomma rutorna kan användas till att skriva
in egna ord.
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Tillbehör - färg

Uppgift: Limma fästpapper på baksidan av förlåten och använd den på flanellograftavlan.

LEKTION:
Förlåten
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Tillbehör - svartvit

Uppgift: Färglägg och limma fästpapper på baksidan av förlåten. Används på flanellograftavlan.

LEKTION:
Förlåten

