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GUDSTJÄNST HEMMA

Påsken är här och många är lediga. Vem vet vi kanske kommer ses någonstans ute
när vi leker, springer, cyklar eller grillar.
Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar eller bara känner för det:
anette.eidenskog@ulriksbergskyrkan.se
Dagens uppmaning till er är att ni ska läsa tillsammans i Bibeln om vad som hände
den Påsken då Jesus dog och uppstod. Hitta en bibel som passar er familj och som
ni kan läsa ur tillsammans.
Denna händelse har man firat, berättat och läst i över 2000 år. Nu är det vår tid att
berätta den vidare. Jag har i slutet av dessa sidor lagt ut ett memory med bilder
från ”Leva Livet” som är vårt söndagsskolmaterial. Skriv ut, klipp ut och spela.
Om ni inte har en skrivare eller helt enkelt känner att ni vill, så tillverkar ni ett själva.
Sen kan ni fortsätta berätta om de olika delarna i påsken med hjälp av bilderna.
Ni kan också använda ”Memory-korten” som bönekort. Ta ett kort i högen och
samtala om vad ni ser, tacka Gud och be för det som ni tänker på.
Några bilder är inte hämtade från Jesu liv men det kan ge samtal och påminnelser
om annat som har med påsken att göra.
DAGENS TIPS: På Youtube kan man hitta många olika filmer om påskens budskap.
Till er vuxna – leta upp några bra klipp - kolla igenom innan ni visar era barn 😊
Här är några jag gillar
https://www.youtube.com/watch?v=8f4cZIEtktk
https://www.youtube.com/watch?v=HL8R158Ujp4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=doGXg-nI0fU&feature=youtu.be
I rutan på nästa sida så finns några hållpunkter så att ni också tillsammans kan
återberätta tillsammans eller för varandra.

Påsken i några punkter
Getsemane
Jesus ber ”Ske Din vilja”. Hans önskan är att lärjungarna ska be de med, men de somnar.
Tillfångatagandet
Judas, Jesus egen lärjunge, förråder honom. Petrus hugger av örat på överste prästens
tjänare, men Jesus helar det. Lärjungarna flyr och lämnar Jesus.
Förnekelsen
Petrus följer modigt efter, men förnekar Jesus då han blir ”ställd mot väggen.”
Hos Pilatus
Folket får välja: Jesus eller Barabbas?
Jesus misshandlas och hånas
Han får en mantel och en törnekrona och bär själv sitt kors till Golgata.
Jesus korsfästs
Dialogen med rövaren som fick komma till paradiset.
Jesus sista ord
”Fader förlåt dem…” Luk. 23:34,
”Fader, i Dina händer lämnar jag min ande.” Luk. 23:46
”Det är fullbordat!” Joh.19:30.
Soldaten inser att Jesus måste ha varit Guds son.
”Den mannen måste varit Guds son.” Matt. 27:54
Jesus läggs i en grav
Framför graven rullas en stor sten och prästerna får Pilatus att sätta vakter utanför.
De minns att Jesus talat om att uppstå igen och vill inte att lärjungarna ska röva bort
graven och sprida ett sånt rykte.
Uppståndelsen
En ängel rullar bort stenen och Fadern uppväcker Sonen!
Vittnesbördet
Kvinnorna får först reda på att Jesus har uppstått och springer med det glada budskapet
till lärjungarna. Ängelns hälsning till kvinnorna
”Han är inte här. Han har uppstått.”

