KUNSKAPSVERKET RELIGION – JESUS, ARBETSBLAD

Jesus – arbetsblad
Av Boel Nygren

Ord och begrepp

Messias, judaskyss, korsfästelse, treenighet, återuppståndelse, lärjungar, domedagen,
kärleksbudskapet, evangelium, under/mirakel, sakrament, nattvard, försoning, syndernas
förlåtelse, missionsbefallningen
Platser på kartan

Palestina, Jerusalem, Nasaret
Om Jesus

Avsnittet handlar om Jesus från Nasaret och hans sista dygn i livet. Jesus kallas i kristendomen för
Messias eller Kristus och sägs enligt kristen tradition vara Guds son. Jesus liv, död och
återuppståndelse är den centrala berättelsen i kristendomen. Händelser ur Jesus liv ligger till
grund för många av de kristna högtiderna och den kristna kyrkans sakramenten. Idag är de flesta
eniga om att Jesus är en historisk person, men berättelsen om hans sista dygn i livet bygger
framför allt på de bibliska berättelserna i evangelierna. De berättar om hur Jesus, som kommit till
Jerusalem för att fira påsk, blir fängslad och dömd till döden av sina religiösa motståndare och av
romarna.
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Frågor

1. Vem är Jesus?
a. Berätta vad du vet om honom – fakta.
b. Beskriv hur du uppfattar honom efter att ha lyssnat på programmet - din åsikt.
2. Försök att förklara hur personen Jesus är kopplad till begreppet messias.
3. Vilka olika källor finns det till Jesus som historisk person?
4. Vilka olika orsaker och händelser är det som leder till att Jesus avrättas?
5. Beskriv vad som händer under Jesus sista måltid tillsammans med lärjungarna. Vilken
betydelse får den senare i kristendomen?
6. Jesus vet redan innan han blir förråd av Judas att det ska hända. Han vet att han kommer
att dö och att det är Guds mening. Hur förklarar den kristna läran att allt detta händer?
Diskutera varför Gud tillåter att Jesus avrättas.
7. Vad är missionsbefallningen?

Arbeta tematiskt med det här avsnittet
Det här avsnittet ingår i flera av de föreslagna temana i lärarhandledningen:
•

Tema 1. Religioner och livsåskådningar

•

Tema 5. Synen på gud eller det gudomliga

•

Tema 6. Identitet

•

Tema 7. De som gick före

•

Tema 9. Att möta gud eller det gudomliga

•

Tema 11. Försoning och förlåtelse
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