
JUDAS brev - Räddningsarken

Till ledaren
Hjälpmedel du kan använda: Undervisningsförslag:

Illustrerade biblar för barn Straff och räddning
Flanellograf
Levande berättelser av Arthur S. Maxwell bok (bok 1)
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Tips

A. Läs brevet av Judas (finns med i lektionen).

B. Straff
 Ibland händer det att barn gör något som föräldrarna inte tycker om. Då kan det t o m förekomma
 någon form av bestraffning.
 T ex - ett lovat kompisbesök uteblir

- utegångsförbud
Låt barnen göra listan ännu längre.

 En vuxen kan få böter eller fängelse om man bryter mot lagen (plocka fram videokassettfodralet med
 ”barn och vuxna måste ha regler” från 3:e Mosebok och repetera).
 Ta något exempel från våra förfäders tid i skolan t ex skamvrån mm.

 Upp 20:12; När Gud skall döma människorna, tar han fram sina böcker. En av dem innehåller allt
 det goda vi gjort för varandra (se Malakis lektion).
 Läs Matt 25:32-46. Denna berättelse kan ILLUSTRERAS (finns med i lektionen).

C. Noas ark på flanellograf
 I GT finns en berättelse som också handlar om Guds dom. Det är berättelsen om Noa.
 Berätta första delen av Noa, från det att han började bygga arken fram till att Gud stängde dörren på
 arken. Och vidare hur arken stannade på Ararats berg och hur Gud lät regnbågen bli ett bevis på att
 detta aldrig skulle hända igen.
 Alla som var i arken räddades undan vattenfloden - undan Guds dom.

D. Jesus, vår räddningsark
 Vi behöver inte själva bygga en båt. Gud har byggt en ”räddningsbåt” åt oss. Den kommer att rädda
 oss till himlen. Vår ”räddnigsbåt” heter JESUS. Han har tagit alla människors straff på sig. Det enda vi
 behöver göra är att tro på Jesus. Med honom är vi alltid trygga.



Nya Testamentet
JUDAS brev; Brev

LEKTION:
RäddningsarkenSång

23Kom du me� det finns plats för fler.
Frälsningen gäller alla.
Och exakt som Gud har sagt,
så kommer domen att falla.

Skratta gärna åt mig om du vill,
tron på Gud behåller jag ändå.
Det som Gud har sagt
det går att lita på.
Skratta gärna åt mig om du vill.

Gud har visat vägen vi ska gå,
han tar hand om alla som vill tro.
Över domens flod
det går en säker bro.
Gud har visat vägen vi ska gå.



Nya Testamentet
JUDAS brev; Brev

LEKTION:
RäddningsarkenB Uppgift: Vad heter vår ”räddningsark”?

Färglägg alla ytor i båten där det finns en
prick. Rita dig själv och andra i båten.

JUDAS
BREV

Först byggde Noa den, sedan blev Jesus själv en... Vad då?

av Judas

RADDNINGSARKEN
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LEKTION:
RäddningsarkenC

Först byggde Noa den, sedan blev Jesus själv en... Vad då?

JUDAS
BREV

av Judas

RADDNINGSARKEN



MODELL

C-

Nya Testamentet
JUDAS brev; Brev

LEKTION:
Räddningsarken

- tillbehör

Uppgift: Bygg arken, (se
modellen). Limma fast endast
nedre halvan av både
människorna och arken.
Vad vår ”räddningsark” heter får
du reda på om du färglägger
alla ytor i båten där det finns
en prick.

JUDAS
brev

Räddningsarken
Först byggde Noa den,

sedan blev Jesus en... Vad då?
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Vad vår ”räddningsark” heter får
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Räddningsarken
Först byggde Noa den,

sedan blev Jesus en... Vad då?



Nya Testamentet
JUDAS brev; Brev

LEKTION:
Räddningsarken

Text
&

Musik:

Ingvar
Holmberg

Kom du me� det finns plats för fler.
Frälsningen gäller alla.

Och exakt som Gud har sagt,
så kommer domen att falla.

Skratta gärna åt mig om du vill,
tron på Gud behåller jag ändå.
Det som Gud har sagt
det går att lita på.
Skratta gärna åt mig om du vill.

Gud har visat vägen vi ska gå,
han tar hand om alla som vill tro.
Över domens flod
det går en säker bro.
Gud har visat vägen vi ska gå.

B/C

Försök hitta den rätta fortsättningen till varje mening.
Drag streck. Kom ihåg, att det goda vi gör mot en
annan person, det gör vi mot Jesus.

Jesu ord i Matt 25:31-46.

Ty jag var hungrig... ...och ni gav mig att dricka.
Jag var törstig... ...och ni kom till mig.
Jag var främling... ...och ni klädde mig.
Jag var naken... ...och ni besökte mig.
Jag var sjuk ...och ni gav mig att äta.
Jag var i fängelse... ...och ni tog emot mig.

Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta,
eller törstig och gav dig att dricka?
Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig
eller naken och klädde dig?
Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig?

JESUS: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina
minsta bröder, det har ni gjort mot mig.

Judas brev

Räddningsarken - Judas brev

Brevet handlar mycket om domen som drabbar alla ogudaktiga människor.
Kanske kan vi tycka att Judas är onödigt skarp och dömande, men han
menar väl. Han vill varna oss från att bli självsäkra och oförsiktiga med
vad vi säger och gör. Vi kan inte lura Gud.
I Matteus kapitel 25 berättar Jesus också om ett domstillfälle. Där får vi
veta att det inte bara är viktigt hur man tror. Det är också viktigt att hjälpa
andra som är i nöd, besöka sjuka och ge mat åt dem som svälter. Men det

enda säkra sättet att slippa domen är att fly till Jesus.

Minnes-
vers:

Jesus
förmår

bevara er
fläckfria.

Jud 1:24

...är kort och
rakt på sak. Det
är skrivet av
Jesu halvbror
Judas, som
alltså inte skall
förväxlas med
Judas Iskariot,
han som
förrådde Jesus.



Nya Testamentet
JUDAS brev; Brev

LEKTION:
Räddningsarken

ILLUSTRATION av ”Människosonens dom” från Matt. 25:31-46

Scen: Gud sitter med sina böcker i handen och läser (bara tyst för sig själv).
Jesus sitter på Guds högra sida.
Två grupper framför dem, den ena till höger, den andra till vänster.

JESUS (till den högra gruppen): Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike
som stått färdigt åt er från världens begynnelse.

Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta.
Jag var törstig och ni gav mig att dricka.
Jag var främling och ni tog emot mig.
Jag var naken och ni klädde mig.
Jag var sjuk och ni besökte mig.
Jag var i fängelse och ni kom till mig.

 HÖGRA GRUPPEN (någon av dem): Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta,
eller törstig och gav dig att dricka?
Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig
eller naken och klädde dig?
Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig?

JESUS: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.

JESUS (svänger sig mot den vänstra gruppen): Gå bort ifrån mig!
Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta.
Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka.
Jag var främling och ni tog inte emot mig,
naken och ni klädde mig inte,
sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte.

VÄNSTRA GRUPPEN (någon av dem): Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som
främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte?

JESUS: Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.

Illustration



Nya Testamentet
JUDAS brev; Brev

LEKTION:
Räddningsarken

Till  ________________________________________________!

Från mig finns bara ett brev i Nya Testamentet. Jag
är också en bror till Jesus precis som Jakob (han som
skrev Jakobs brev, ni vet).
I mitt brev varnar jag för synden och den dom som
kommer över de ogudaktiga. Den som älskar Jesus och
vill följa honom behöver inte vara rädd för någon dom.
Jesus är räddningen från domen på samma sätt som
arken på Noas tid var räddningen från att drunkna.

Hälsningar Judas

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

TILL  _________________

I

______________________

AV JUDAS

Brev


