HEBREERbrevet - Änglar på uppdrag
Till ledaren
Hjälpmedel du kan använda:
Illustrerade biblar för barn
Flanellograf
OH eller bilder
Levande berättelser av Arthur S. Maxwell (bok 3,6,7)

Undervisningsförslag:
Änglar
- Gabriel
- Mikael
- Skyddsänglar

Tips
A. Alla kan hjälpas åt att berätta om änglarna med hjälp av ”korten” som finns med i lektionen.
B. På flanellograf eller andra bilder
1) GABRIEL - budbärare
* visade sig för Sakarias, Luk 1:11-22
* visade sig för Maria, Luk 1:26-38
2) MIKAEL - försvarare
Visa en karta av Israel
* Israels folks försvarare, Dan 12:1
Modellen för Josua eller Levande berättelser
* visade sig för Josua vid Jeriko, Jos 5:13-15
Daniel när han ber (finns på berättelsesidan i Daniels lektion)
* hjälpte Gabriel att strida mot Persiens furste, Dan 10:13
3) SKYDDSÄNGLAR
Tavlan med barn och en skyddsängel
* strider för oss mot det onda
* förmedlar bönesvar
* beskyddar oss

C. Från Levande berättelser
* Petrus blir räddad, Apg 12:1-11
* Eller berätta något från ditt eget liv där du haft änglavakt

Egna tips:
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Nya Testamentet
HEBREERbrevet; Brev

Sång

LEKTION:
Änglar på uppdrag

Jag har en ängel som följer mig.
Jag har en ängel som följer mig var dag.
Om jag sitter eller står,
om jag springer eller går.
Jag har en ängel som följer mig.
Jag är trygg både dag och natt,
ja trygg både dag och natt.
En ängel går vid min sida
och jag är trygg både dag och natt.
Jag har en ängel som skyddar mig.
Jag har en ängel som skyddar mig var natt.
Om jag sover jätteskönt,
eller vaknar när jag drömt.
Jag har en ängel som skyddar mig.
Jag har en ängel
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LEKTION:
Änglar på uppdrag

HEBReER-

?

BREVET

ANGLAR

PA UPPDRAG

Ingen för liten, ingen för stor.
Vi hjälper alla som på Gud tror.
Vilka är vi?

Nya Testamentet
HEBREERbrevet; Brev

C

Uppgift: Klipp upp fönstret längs de streckade linjerna. Lägg en påsnit genom krysset
på flickans arm och genom bakgrundscirkeln så kan du byta utsikten i fönstret.

LEKTION:
Änglar på uppdrag

HEBReER-

?

BREVET

X

ANGLAR

PA UPPDRAG

Ingen för liten, ingen för stor.
Vi hjälper alla som på Gud tror.
Vilka är vi?

Nya Testamentet
HEBREERbrevet;
Brev
LEKTION:
Änglar på uppdrag
Två stycken
bakgrundscirklar.

Tillbehör
till C
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B/C

LEKTION:
Änglar på uppdrag

Hebreerbrevet
...har ingen underskrift. Alltså vet man inte med säkerhet vem som skrivit
det. Många tror ändå att det är Paulus som är författaren. Andra gissar
på Apollos eller
Barnabas, som båda var skriftlärda
män.
Brevet innehåller många bibelcitat
från Gamla Testamentet. Att Jesus är
Guds Son och att han dog för våra
synders skull är huvudtemat i brevet.

Minnesvers:
Guds änglar är utsända
för att hjälpa oss.
Hebr 1:14

Änglar på uppdrag
Hebr 1:4-14

Uppgift: Vad heter
kvinnan? Skriv namnet
tydligare på hennes kläder.
Vem var det som kom till
henne? Rita längs de
prickade linjerna och skriv
hans namn tydligare.

En annan sak som tydligt beskrivs är
att det finns änglar.
De är i Guds tjänst för
att hjälpa oss människor.
Vanligtvis ser vi dem inte,
men de finns där i alla fall.
Det finns många exempel
på människor som
sett änglar.

Jag har en ängel som följer mig.
Jag har en ängel som följer mig var dag.
Om jag sitter eller står,
om jag springer eller går.
Jag har en ängel som följer mig.
Text Jag är trygg både dag och natt,
ja trygg både dag och natt.
&
Musik: En ängel går vid min sida

och jag är trygg både dag och natt.

Arne
Höglund Jag har en ängel som skyddar mig.

Jag har en ängel som skyddar mig var natt.
Om jag sover jätteskönt,
eller vaknar när jag drömt.
Jag har en ängel som skyddar mig.

Uppgift: MIKAELIDAGEN kallas
också änglarnas och barnens dag.
Vad tror du ängeln heter?
Svar: _ I _ A _ L
Rita dig själv och en syster, bror
eller kamrat vid ängeln.
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Tillbehör - kort

LEKTION:
Änglar på uppdrag

Uppgift: Klipp ut och färglägg korten. Dela ut dem till alla läskunniga och berätta om änglarna.
Börja med korten 1-4 och sedan korten A-E.

1.

A.

GUD HAR SKAPAT ALLA
ÄNGLAR OCH BESTÄMMER
ÖVER DEM.

GABRIEL och MIKAEL kallas
överänglar/ärkeänglar. De har
de viktigaste uppdragen.

2.

GABRIEL är budbärare.
MIKAEL är försvarare.

GUD SÄNDER DEM UT PÅ
OLIKA UPPDRAG.

B.
3.

Vattnens ängel står det om i
Uppenbarelseboken 16:5.

VID SPECIELLA
TILLFÄLLEN VISAR DE SIG
FÖR MÄNNISKORNA.

C.
4.

Eldens ängel i
Uppenbarelseboken 14:18.

DE HAR OLIKA UPPGIFTER.

D.
Vindarnas ängel i
Uppenbarelseboken 7:1.

E.
Skyddsänglar berättas det
om i Matteus 18:10.

