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GUDSTJÄNST 
HEMMA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det står att Jesus lyftes upp i himlen och ett moln tog honom bort.  
Innan Jesus for till himmelen gav han lärjungarna ett viktigt uppdrag 
och ett löfte om att alltid finnas hos dem. 
 

Läs Dagens Bibeltext: Luk 24:50-53 och Apg 1:6-11 
 

Kristi himmelsfärd firar vi torsdagen den 21 maj! 
 

Både löftet och uppdraget gäller dig och mig även nu! 
 

Löftet:  
”Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare 

som ska vara hos er för alltid”                                                 Joh 14:16 
  
”Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, 

han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er.”     Joh 14:26 
 

Uppdraget:  
”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens 

och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er.  

Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut."                    Matt 28:19-20 

 
 
Läs tillsammans:  
Jesus vet att uppdraget som han har gett kanske inte är helt enkelt för oss 
människor. MEN för Gud är ALLTING möjligt, därför behöver vi hjälp från 
Gud. Nu när Jesus inte finns ibland oss som en som ”vanlig människa” 
som går omkring så behöver Gud bo i oss.  
 

10 dagar efter Kristi himmelsfärd så firar vi pingst – det är då som 
lärjungarna för första gången får känna på hur det är att ha hjälparen i sitt 
liv. Hjälparen är den helga Ande.  
 
 
Samtala om: 
Hur kan ni som familj hjälpas åt med uppdraget som Jesus har gett oss? 
Hur kan man berätta om Jesus för människor som inte känner Honom än? 
 
 
Jag kommer skriva mer om den heliga Ande nästa vecka då vi firar Pingst! 

 
 
 
 

DAGENS BIBELTEXT 
 

Luk 24:50-53 
Apg 1:6-11 

 
 

____________________ 
 
 

BÖNESTUND 
 

TACK 
Gud för att Du litar så 

mycket på oss så att vi 
får vara med och göra 

Dina uppdrag! 
 

TACK 
 för att Du vill bo i oss 

och att vi får en 
hjälpare, som hjälper 
oss att förstå Din vilja.   

 
HJÄLP 

Oss Gud att lita på 
Dina löften och att alltid 

räkna med Dig.   
 

HJÄLP 
oss att kunna göra 
Dina uppdrag på 

absolut bästa sätt.  
 
 

Tips på hemsida: 
http://sondagsskolan.nu/                      
                                  

        
   
 

anette.eidenskog@ulriksbergskyrkan.se 

Tips: Följ på instagram 
 

    

 
   
 

Tips på hemsida: 
http://www.seriebibeln.se/seriebibeln-barn-bibel-kristen/  
                     

 

Läs tillsammans:  
Efter att Jesus uppstått på påskdagen levde 
han 40 dagar på jorden tillsammans med 
lärjungarna. Efter de 40 dagarna så lämnar 
Jesus lärjungarna. 
Detta kallar vi Kristi himmelsfärd  
                        – en färd (resa) till himmelen.  

http://sondagsskolan.nu/
http://www.seriebibeln.se/seriebibeln-barn-bibel-kristen/

