
JOHANNES Uppenbarelse
Slutmålet

Till ledaren
Hjälpmedel du kan använda: Undervisningsförslag:

Illustrerade biblar för barn En ny himmel och en ny jord
Flanellograf där rättfärdighet bor
Levande berättelser av Arthur S. Maxwell (bok 10) Upp 21:1, 2 Petr 3:13

Tips

A. Johannes: Sök fram en bild av Johannes, ca 90 år gammal på Patmos ö, t ex från
 Levande berättelser eller flanellograf. Berätta hur han hamnade på denna ö. Det är bara Johannes
 som är kvar av apostlarna. Visa lektionen ”Kärlekens apostel” från Johannes brev och låt Johannes
 tänka tillbaka på sitt liv med hjälp av bilderna. Till slut minns han också Jesu himmelsfärd och
 änglarna som berättade att Jesus skulle komma tillbaka på samma sätt som han farit upp till
 himmelen. Han sitter och funderar varför Jesus aldrig kom tillbaka. Kanske han glömt alltsammans.
 Plötsligt står Jesus vid hans sida. ”Kom Johannes”, säger han. ”Jag ska visa dig något”.
 Och Johannes får se en syn (syn=en dröm, men i vaket tillstånd)  där Jesus både visar och berättar
 hur allt kommer att bli bra till slut. Jesus ber honom skriva ner allt han ser. Det är det som är
 Johannes Uppenbarelse.

B. Johannes syn (bilder finns i bl.a. Levande Testamentet):
Några saker som alla de som är trogna mot Gud får:

Livets krona
En vit sten med NYA NAMNET inskrivet
Namnet skrivet i  Livets bok

Ny  himmel och ny jord: Johannes såg en skönhet utan like.  Allting var nyskapat.  Den
nya staden Jerusalem var av rent guld, som liknade rent glas. Ingen sol eller måne behövs,
för Guds härlighet upplyser den och Jesus själv är solen. Ingen natt ska finnas där. Ingen
sjukdom, ingen död, ingen sorg, ingen gråt, ingen smärta. Bara lycka och glädje.

C. Slutord; Har du någon egen upplevelse av himlen, så berätta den gärna för barnen.
 När vår äldsta son Simon dog (som vi berättade om i förorden) ville jag ha någon form av
 bekräftelse var han var och hur han hade det. Gud var generös. En av upplevelserna skall jagåterge.
 Det var som en drömsyn:
 Min man och vår andra son Samuel spelade biljard. Jag satt på ett bord och såg på. Plötsligt var
 Simon bredvid mig. Jag hade naturligtvis massor med frågor, men kom mig inte för att säga något.
 Det var Simon som talade:
 - Mamma, du behöver inte gråta och sörja så förfärligt. Du förstår, jag har det så bra. Nu kan  jag
 göra det som jag inte kunde när jag var på jorden.
 Det är faktiskt de enda ord jag kan återge. Allt det övriga han berättade förstod jag då, men det
 finns inga sådana ord i vår vokabulär som kan förklara allt det underbara han i detalj berättade
 för mig. Vilken tröst att få en hälsning från det himmelska genom sitt eget barn.



Nya Testamentet
JOHANNES UPPENBARELSE;

Profetia

LEKTION:
SlutmåletSång

24Är ditt namn skrivet i himlen?
Är ditt namn skrivet i Livets bok?
Är ditt namn skrivet i himlen?
Är ditt namn skrivet hos Gud?

Ja, mitt namn är skrivet i himlen.
Ja, mitt namn är skrivet i Livets bok.
Ja, mitt namn är skrivet i himlen.
Ja, mitt namn är skrivet hos Gud.



Nya Testamentet
JOHANNES UPPENBARELSE;

Profetia

LEKTION:
SlutmåletB

JOHANNES
UPPENBARELSE

Uppgift: Följ barnens
olika vägar till slutmålet.

Alla tävlingar har sitt, alla resor likaså.
Detta vill jag kalla mitt, i himlen ska jag det nå.

Vad då?

SLUTMALET
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Nya Testamentet
JOHANNES UPPENBARELSE;

Profetia

LEKTION:
SlutmåletC

JOHANNES
UPPENBARELSE

Uppgift: Placera in himlen
och barnen på rätt plats och
följ vägarna till slutmålet.

Alla tävlingar har sitt, alla resor likaså.
Detta vill jag kalla mitt, i himlen ska jag det nå.

Vad då?

SLUTMALET
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Nya Testamentet
JOHANNES UPPENBARELSE;

Profetia

LEKTION:
SlutmåletB/C

Var står ditt namn skrivet? Plocka ut
bokstäverna från den lilla pennan och skriv
dem i rätt ordningsföljd i den stora. Skriv
sedan samma ord
i boken.

Minnesvers:

Saliga är de som är
bjudna till Lammets

bröllopsmåltid.
Upp 19:9

_ _ _ _ _ _

_ _ _

Jag
undrar

hur min krona
ser ut...

och min vita sten med
mitt nya namn...

i himlen?

Text
&

Musik:

Okänd

Är ditt namn skrivet i himlen?
Är ditt namn skrivet i Livets bok?
Är ditt namn skrivet i himlen?
Är ditt namn skrivet hos Gud?

Ja, mitt namn är skrivet i himlen.
Ja, mitt namn är skrivet i Livets bok.
Ja, mitt namn är skrivet i himlen.
Ja, mitt namn är skrivet hos Gud.

Johannes Uppenbarelse

...är den sista
boken i vår
bibel. Den kom
till när aposteln
Johannes var
fängslad på ön
Patmos.

Slutmålet
Upp 21-22

Han ser i en vision Jesus som Kungars kung och Herrars Herre.
Först vill Jesus att Johannes
skall skriva sju brev till utvalda
församlingar. Sedan får
Johannes se vad som skall ske
i framtiden. Han ser böcker
öppnas i himlen och den
viktigaste är Livets bok. Där
står namnen på alla som får
komma till himlen.

Slutligen ser han den nya himlen och
den nya jorden, med ett nytt Jerusalem.
Alla människor där är lyckliga, friska och
fria. Johannes får också höra vacker
sång och musik.
I hela visionen finns en centralgestalt -

JESUS. Han är alltings början och
alltings slut.

Upp 20:12

Upp 2:17

Upp 3:11


