MÅ DET SKE MED MIG
SOM DU HAR SAGT
Luk 1:26-38

Uppdrag – Mugg med änglaord
I dagens bibelberättelse hör vi om ängeln som kom med ett budskap till Maria. I uppdraget ska vi göra en
mugg med änglaord.
Du behöver
• Bibel
• Kopieringsunderlag
• Sax
• Koppar eller muggar (ev. engångsmuggar)
• Pynt: vita fjädrar och ev. glitter
• Lim
Förberedelse
Skriv ut och kopiera kopieringsunderlaget så det finns till alla.
Genomförande
• Läs först änglacitaten på kopieringsunderlaget. Minns ni i vilket sammanhang en ängel sa de här sakerna?
• Låt barnen få pynta sin mugg med en ängel (två fjädrar som limmas på muggen tillsammans ser nästan ut som
en ängel) och ev. glitter.
• Klipp ut lapparna från kopieringsunderlaget – en bra uppgift för hjälpledare. Vik lapparna och lägg dem i
muggen.
• Ta med muggen hem och dela ut lappar till föräldrar och syskon, eller släkt och vänner som kommer och
hälsar på. Man kan t ex låta någon få ta en lapp, och fråga om han/hon minns i vilket sammanhang i Bibeln
som en ängel sa det här. Om man är osäker eller inte minns kan man slå upp och läsa bibelstället tillsammans.

Kopieringsunderlag
Uppdrag Mugg med änglaord
Må det ske med mig som du har sagt

”Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för
hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids
stad, han är Messias, Herren.”
(Lukasevangeliet 2:10–11)

”Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för
hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids
stad, han är Messias, Herren.”
(Lukasevangeliet 2:10–11)

”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem
han har utvalt.” (Lukasevangeliet 2:14)

”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem
han har utvalt.” (Lukasevangeliet 2:14)

”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med
dig.” (Lukasevangeliet 1:28)

”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med
dig.” (Lukasevangeliet 1:28)

”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud.”
(Lukasevangeliet 1:30)

”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud.”
(Lukasevangeliet 1:30)

”Ty ingenting är omöjligt för Gud.”
(Lukasevangeliet 1:37)

”Ty ingenting är omöjligt för Gud.”
(Lukasevangeliet 1:37)

”Han är inte här, han har uppstått.”
(Lukasevangeliet 24:6)

”Han är inte här, han har uppstått.”
(Lukasevangeliet 24:6)

”Denne Jesus som har blivit upptagen från er till
himlen skall komma tillbaka just så som ni har
sett honom fara upp till himlen.”
(Apostlagärningarna 1:11)

”Denne Jesus som har blivit upptagen från er till
himlen skall komma tillbaka just så som ni har
sett honom fara upp till himlen.”
(Apostlagärningarna 1:11)

”Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för
hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids
stad, han är Messias, Herren.”
(Lukasevangeliet 2:10–11)

”Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för
hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids
stad, han är Messias, Herren.”
(Lukasevangeliet 2:10–11)

”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem
han har utvalt.” (Lukasevangeliet 2:14)

”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem
han har utvalt.” (Lukasevangeliet 2:14)

”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med
dig.” (Lukasevangeliet 1:28)

”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med
dig.” (Lukasevangeliet 1:28)

”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud.”
(Lukasevangeliet 1:30)

”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud.”
(Lukasevangeliet 1:30)

”Ty ingenting är omöjligt för Gud.”
(Lukasevangeliet 1:37)

”Ty ingenting är omöjligt för Gud.”
(Lukasevangeliet 1:37)

”Han är inte här, han har uppstått.”
(Lukasevangeliet 24:6)

”Han är inte här, han har uppstått.”
(Lukasevangeliet 24:6)

”Denne Jesus som har blivit upptagen från er till
himlen skall komma tillbaka just så som ni har
sett honom fara upp till himlen.”
(Apostlagärningarna 1:11)

”Denne Jesus som har blivit upptagen från er till
himlen skall komma tillbaka just så som ni har
sett honom fara upp till himlen.”
(Apostlagärningarna 1:11)

