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Før samlingen må du huske å putte noen ting i 
skattkista som kan gi et hint om det vi skal 
høre om i dag.  

I dag passer det med  

• Et kors – det vi skal høre om peker 
mot påsken da Jesus døde 

• En kikkert – Jesaja fikk se noe som var 
langt borte, ikke i avstand, men i tid. 

• Et brev – Jesaja skrev ned det han så, 
slik at vi kan lese det - som et brev. 

Det kan være lurt å prøvekjøre PowerPoint 
også for å sjekke at du har fått med deg alle 
bildene.  

Denne søndagen har vi ikke en lysbildeserie 
eller film å vise, men et tale-male-ark som 
dere kan skrive ut, slik at den som forteller 
og/eller de som hører på kan fylle ut det som 
mangler på tegningen.  

Du finner tegningen nederst i dette 
dokumentet. 

Lykke til!  

 

Fortellingen:  

(Tegn streken som deler Bibelen. Den 
loddrette streken midt på tegningen.)  

Bibelen er et helt bibliotek av bøker. Vi deler 
det opp i to deler, det gamle og det nye 
testamentet.  

(Pek på venstre firkant.)  

I det gamle testamentet er det fortellinger, 
dikt og visdomsord som ble skrevet mange 
hundre år før Jesus ble født.  

(Pek på høyre firkant)  

I det nye testamentet finner vi historier om 
Jesus og menneskene som møtte ham.  

 

(Tegn hodet på Jesus – høyre side på fjellet.) 

Alt i Bibelen peker på en måte på Jesus. I dag 
skal vi oppdage noe i en bok i det gamle 
testamentet.  

(Skriv: JESAJA.)  

Boken heter Profeten Jesaja.  

(Tegn Jesaja – venstre side alene.)  

Jesaja var en mann som hadde fått et spesielt 
oppdrag. Han var profet, profeter hørte Guds 
stemme på en spesiell måte, og Jesaja skulle 
vise menneskene veien til Gud.  

(Tegn tankeboblene.)  

En dag viste Gud han noe som skulle skje i 
fremtiden. Jesaja skrev ned det han hørte, og 
her er noe av det. Det er nesten som en gåte: 

(Les ordene litt poetisk, sakte og med pause 
etter hver linje:)  

Se min tjener skal løftes opp, og menneskene 
som ser det skal undre seg.  

(Tegne fjellet.)  

Men så forlates han - og blir alene. Han bærer 
smertene våre.  

(Tegn en bjelke på Jesu skuldre - horisontal 
strek.)  

Han dør, og legges i en grav  

(Tegn en sirkel rundt Jesus.)  

Men - etter døden lever han igjen! 

(Tegn stråler rundt sirkelen.)  

Straffen lå på ham - så vi kan finne fred.  

(Tegn dråper fra Jesus ned på menneskene.) 

Hans sår - gjorde oss friske.  

(Tegn hender som strekkes opp på 
menneskene.)  

Dette var noe av det Jesaja fikk se.  

(Tegn ferdig pilen, der det står JESAJA.) 



 


