Hjältar – Bild och bibelcitat
Det finns en bibeltext kopplad till varje bild. Du ser den nedan. Varför är just detta citat
kopplat till bilden?
•

Gå två och två och titta tillsammans på alla utställningens bilder och läs citaten.
Prata med varandra under tiden för att komma överens om vilken bild ni vill
fundera lite särskilt över.

•

Samtala med varandra om hur ni tänker om kopplingen mellan er valda bild och
bibeltext. Skriv gärna ner några stolpar.

•

När hela gruppen funderat och pratat färdigt i sina par berättar ni för varandra
hur ni tänkte. (Det gör inget om flera valt samma bild.)

Garderob för superhjältar
Så klädde han David i sina egna kläder och satte på honom en hjälm av brons och ett
harnesk. Sedan spände David fast svärdet utanpå kläderna och försökte gå i rustningen –
det hade han aldrig tidigare prövat. ”Nej, med allt det här kan jag inte gå”, sade han till
Saul, ”jag har aldrig gjort det förr.” Och så lade han av sig rustningen.
(1 Samuelsboken 17:38-39)
Läkare
I församlingen har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter, andra till lärare; åt
några har han gett gåvan att göra under, att bota sjuka, att hjälpa, att styra, att tala olika
slags tungotal.
(1 Korinthierbrevet 12:28)
Soldat
Och när det kom soldater och frågade honom: ”Och vi, vad ska vi göra?” sade han till
dem: ”Pressa inte av någon pengar med våld eller hot, utan nöj er med er sold.”
(Lukas 3:14)
Kyrkogårdsvaktmästare
Herren är min herde,
Ingenting ska fattas mig.
Han för mig till gröna ängar,
Han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft och leder mig
på rätta vägar, sitt namn till ära.
Inte ens i den mörkaste dal
Fruktar jag något ont, ty du är med mig,
Din käpp och din stav gör mig trygg.
Du dukar ett bord för mig
I mina fienders åsyn,
Du smörjer mitt huvud med olja
Och fyller min bägare till bredden.
Din godhet och nåd ska följa mig
Varje dag i mitt liv,
Och Herrens hus skall vara mitt hem
Så länge jag lever.
(Psaltaren 23)

Tre studenters lyckliga dag och en lillebror
Tvinga mig inte att överge dig
och vända tillbaka.
Dit du går, går också jag,
Och där du stannar, stannar jag.
Ditt folk är mitt folk,
Och din Gud är min Gud. (Rut 1:16)
Prispallen
Ty Herren älskar sitt folk och skänker de maktlösa seger. (Psaltaren 149:4)
Search and rescue
Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet,
Skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand. (Psaltaren 139:9-10)
Julrosen
Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus,
Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. (Jesaja 9:2)
Stjärnor
Sök inte ert eget bästa utan andras.
(1 Korinthierbrevet 10:24)
Stalltid
Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den
förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats
för dem i härbärget.
I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens
ängel framför dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var inte
rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er
i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött
barn som är lindat och ligger i en krubba.”
(Lukas 2:6-12)
Högklackat
Du såg mig innan jag föddes, i din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats
innan någon av dem hade grytt. (Psaltaren 139:16)
Barfota
Hör detta ni som trampar på de fattiga och utrotar de svaga i landet! Ni säger: ”När är
nymånadsfesten över så vi kan sälja säd, och sabbaten så att vi får öppna kornboden? Då
skall vi minska måtten och lägga på priserna och fuska med vågen, köpa de fattiga för
pengar och de nödställda för ett par skor och sälja spillet som säd.”
(Amos 8:4-6)
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