
Första - tredje JOHANNESbreven
Kärlekens apostel

Till ledaren
Hjälpmedel du kan använda: Undervisningsförslag:

Illustrerade biblar för barn Vi lär känna Johannes
Flanellograf
Video; Här kommer Jesus ”Den sista måltiden” och
”Förrådd” (det finns flera berättelser på samma video)
Levande berättelser av Arthur S. Maxwell

Tips
A. Läs brevet av Johannes (finns med i lektionen).

Johannes har skrivit - tre brev
- ett evangelium
- uppenbarelseboken

B. Kopiera bilderna på OH film  (finns med i lektionen) och berätta bild för bild (samtidigt repeteras
 föregående lektion om Petrus). Petrus och Johannes blev bästa vänner och de var nästan alltid
 tillsammans. Försök få fram Johannes väsentligaste budskap i berättelserna; KÄRLEK.

 Bild 1) Följ mig Kallelsen, Mark 1:19-20
* Johannes + foten från Markus lektion
* Från någon illustrerad barnens bibel

 Bild 2) Tillrättavisning En mors begäran, Matt 20:20-28
* Levande berättelser (bok 8)

 Bild 3) Nattvarden Johannes fråga om vem som skulle förråda Jesus, Joh 13:21-26 och
den första nattvarden, Luk 22:7-20

* från videon eller Levande berättelser (bok 9)
 Bild 4) Getsemane Repetera berättelsen om Getsemane från Johannes lektion

* på flanellograf, video eller Levande berättelser (bok 8)
 Bild 5) Golgata Jesu sista ord till sin mor och till Johannes, Joh 19:25-27

* Från någon illustrerad barnens bibel eller
* Levande berättelser (bok 9)

 Bild 6) Graven Den tomma graven, Joh 20:1-10
* Från någon illustrerad barnens bibel eller
* Levande berättelser (bok 9)

Avsluta gärna med att repetera överraskningen från lektionen om Simon Petrus. Det var
faktiskt Johannes (Joh 21:7) som först kände igen Jesus.

C. Avslutning - Johannes kärleksbudskap
Fyra pappersmuggar med namn på; Gud, Jesus, DHA och du.
Illustration (baserar sig på Rom 10:9, Upp 3:20, Apg 2:38, Joh 14:11,23 och Ps 139:5);
1) (Håll upp den mugg som är du) När jag tar emot Jesus som Frälsare och Herre flyttar Jesus in i

mig (lägg Jesus i dig).
2) Som gåva får jag DHA, Hjälparen (lägg DHA i Jesus).
3) Gud, Fadern står bakom allt detta. Jesus säger: ”Jag och Fadern är ett... vi ska komma och ta vår

boning i dig” (lägg Gud längst under).
Vi behöver aldrig vara ensamma. Johannes säger att vi är ÖVERVINNARE. Vi kan alltså övervinna
varje frestelse vi möter, inte vi själva men med hjälp av Jesus, DHA, och Gud.



Nya Testamentet
 JOHANNESbreven; Brev

LEKTION:
Kärlekens apostelSång

22
//: Vi är över- över- över- över-
övervinnare.
Genom Jesus, Jesus, Jesus
är vi övervinnare. ://

Vi är över och inte under,
vi är huvud och inte svans.
Och Gud gör stora under
genom mig för jag är hans.

Min synd den har försvunnit,
nu inget mer mig binder.
Och Jesus segern vunnit,
jag går över alla hinder.

Jag är väl beväpnad
med Guds ord och Jesu namn.
Och världen slås med häpnad,
för jag segrar där jag går fram.



Nya Testamentet
 JOHANNESbreven; Brev

LEKTION:
Kärlekens apostel

Jag talade jämt
om samma sak,
�Kärleken saknar
väggar och tak�.
Vad kallas jag?

B Uppgift: Lös uppgiften
på nästsista bilden.
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Nya Testamentet
 JOHANNESbreven; Brev

LEKTION:
Kärlekens apostelC Uppgift: Lös uppgifterna på de två

sista bilderna ”Golgata” och ”graven”.

Jag talade jämt
om samma sak,
�Kärleken saknar
väggar och tak�.
Vad kallas jag?
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Nya Testamentet:
 JOHANNESbreven; Brev

LEKTION:
Kärlekens apostelB/C

Uppgift: Vem av lärjungarna kände
igen Jesus på stranden? Färglägg
alla rutor i nätet där det finns en
liten fisk, så får du reda på det.

//: Vi är över- över- över-
över- övervinnare.
Genom Jesus, Jesus, Jesus
är vi övervinnare. ://

Vi är över och inte under,
vi är huvud och inte svans.
Och Gud gör stora under
genom mig för jag är hans.

Min synd den har försvunnit,
nu inget mer mig binder.
Och Jesus segern vunnit,
jag går över alla hinder.

Jag är väl beväpnad
med Guds ord och Jesu namn.
Och världen slås med häpnad,
för jag segrar där jag går fram.

Text
&

Musik:

Tomas
Sundström

Joh
21:1-14

De tre Johannesbreven
...använder ofta ord som �kärlek� och �älska�. Samtidigt är de

stränga. Författaren vill få oss att förstå att kärleksfull och snäll
inte alltid är samma sak.

Kärlekens apostel
Johannes kallas
�kärlekens apostel�.
Han var yngre bror till
Jakob (inte samma som skrev
Jakobs brev) och deras
pappa hette Sebedeus.
Från början var dessa
bröder både häftiga
och högljudda. Därför
kallas de på ett ställe
för �åskmännen�.
En gång när lärjungarna
var på väg till Samarien
tillsammans med Jesus,
blev de båda bröderna
arga på samarierna. Folket
i Samaria vägrade nämligen att ta emot dem. �Ska vi be till Gud att han
låter det regna eld över dem?� sa Jakob och Johannes (Luk 9:54-55). Jesus

tillrättavisade dem skarpt och förklarade att deras
missionsuppdrag inte skulle gå till på det viset.
I sällskap med Jesus förändrades de två bröderna. Och
särskilt Johannes var noga med att alltid finnas nära Jesus.
När Jesus visade sig på stranden efter uppståndelsen,
var det Johannes som kände igen honom först. Då hade

de ledsna lärjungarna arbetat hela natten utan att få någon fisk. Men som
så många gånger förr blev allting annorlunda när Jesus kom.

Minnesvers:

Gud är kärlek.
1 Joh 4:8
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Tillbehör för OH
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Sångtillbehör, 5 st: Gör rörelser till sången
med hjälp av bilderna. Klipp ut och färglägg.



Nya Testamentet
 JOHANNESbreven; Brev

LEKTION:
Kärlekens apostelBrev

Extra frimärke för
t ex” brevportot”
om du vill lägga in
brevet i ett kuvert.

TILL  _________________

I

______________________

AV JOHANNES

Till  _________________________________________________!

  Idag skrivar jag till mina älskade vänner i __________________.
Hoppas ni inte tycker att det låter konstigt när jag skriver
�mina älskade�. För mig har kärleken blivit det viktigaste.
Jesus älskar mig. Jag älskar honom och han säger att vi alla
skall älska varandra. Ni förstår, att när man älskar någon
vill man bara göra gott mot den personen. Så när vi alla gör
mot varandra som Jesus säger, blir allting bra.

Hälsningar från er älskade broder Johannes

avJohannes


