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Denna bok tillhör:



Hej. 

Vi tror att det är viktigt att man tidigt lär sig att plane-
ra in en stund tillsammans med Gud varje dag. Den här 
boken är skriven för att hjälpa barn att lära känna Gud 
bättre och att skapa en vana att tillbringa tid varje dag 
med honom. Boken handlar både om vem Jesus är och 
om ämnen som till exempel förlåtelse, bön och att bry 
sig om andra.

Det finns även aktiviteter till varje kapitel, så det kan 
vara bra att ha en penna till hands.

Samla ihop det du behöver. Leta reda på en 
penna. Ta med den här boken. Ta också med 
en Bibel om du har någon.

Sätt dig på ett ställe där det är lugnt och 
tyst. Be Gud hjälpa dig när du läser hans ord 
idag.

Läs ett kapitel per dag! Börja med 
bibelverserna lägst upp på vänstra sidan. Gå 
sedan igenom resten av kapitlet.

Tänk igenom vad du har läst. Finns det 
något här som Gud vill att du ska göra? 
Finns det något du kan tacka honom för?

Be! Be Gud hjälpa dig att göra som han vill. 
Bönen längst ner på sidan kan hjälpa dig 
men be gärna med egna ord också.

Gud välsigne dig!

1

2

3

4

5

Använd boken så här:



Bön:

1 Immanuel

Läs Jesaja 7:14
Se, jungfrun skall bli 

havande och föda 
en son och hon skall 
ge honom namnet 

Immanuel. 

Jesaja var en man som gav budskap från Gud till Guds folk, 
Israel. Han berättade om hur Jesus, Guds Son, skulle födas. 
Immanuel är ett av Jesus namn. Immanuel betyder “Gud är 
med oss”. 

Ringa in Rätt eller Fel.

Immanuel är ett av Jesus namn     Rätt Fel

Immanuel betyder att Gud är god     Rätt Fel

Immanuel betyder att Gud är med oss     Rätt Fel

Jesus är Gud med oss. Gud är inte långt borta. Han är med 
sina barn hela tiden. Han är med dig hemma, i skolan och när 
du sover. Han älskar att vara nära dig. 

Tänk på två platser där du kommer att vara idag. Gud kommer 
att vara med dig på båda platserna. Ta en stund på varje ställe 
och prata med Gud.

Käre Gud, tack för att du sände din Son Jesus. 
Tack för att du alltid är med mig. I Jesus namn, 
amen.

Rita två platser där du kommer att vara idag.



Bön:

2 Världens 
ljus

Läs Jesaja 9:2
Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över 

dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram.

Människor levde i syndens mörker. Gud plan var att sända 
sin Son Jesus för att vara världens ljus. Han skulle frälsa 
(rädda) dem från deras synd.

Använd de röda orden för att göra färdigt meningarna.

Människor som inte känner Gud lever i syndens 

 .

 
kom för att vara världens ljus. 

Jesus skulle 
 
människor från deras synd.

Har du någon gång försökt hitta något i ett mörkt rum? Man 
behöver tända ljuset. Då kan man se bra.

Jesus är världens ljus. Han hjälper oss att se vem Gud är. Han 
hjälper oss att förstå hur vi ska leva. Han kan rädda dig från 
synd. (Du kan titta på sidorna efter andakt 30 om du vill veta 
mer.)

Käre Gud, du är världens ljus. Tack för att du har 
räddat mig från syndens mörker. I Jesus namn, 
amen.

SÖKORD: Hitta och ringa in orden från listan, 
vågrätt, lodrätt eller diagonalt (även baklänges).

JESUS
MÖRKER
STRÅLA
LJUSET

SYND
FRÄLSA

GUD
FOLK

VANDRA
PLAN

S A W K N F L I
A T L S R K J D
G O R Ä U R U N
F U L Å T S S Y
J S D O L K E S
A P L A N A T J
M Ö R K E R H K
A R D N A V R G



Bön:

3 Fridsfurste

Läs Jesaja 9:6
För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans 

axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, 
Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.

Jesaja berättade många år innan Jesus kom till jorden hur 
han skulle vara.

Dra ett streck mellan orden som hör ihop.

 RÅD FURSTE

 MÄKTIG  FADER

 EVIG  GIVARE

 FRIDS  GUD

Vår värld är inte särskilt fridfull. Frid är när det är lugnt och 
stilla. Jesus kallas “Fridsfurste”. Han kan ge dig frid i hjärtat när 
allt omkring dig går fel. Är det något som har gått fel för dig 
idag? Kanske du har ett problem hemma eller i skolan. Om du 
är orolig, kom ihåg att Gud har koll. Du kan prata med Jesus 
och be honom att ge dig sin frid.

Käre Gud, tack för att du ger mig frid. Tack för 
att du tar hand om mig. I Jesus namn, amen.

Labyrint: 
Hitta vägen 

till Jesus. Han 
kan ge dig 

frid.



Bön:

Ängelns 
budskap

Gud valde Maria till mamma åt sin Son Jesus. Han 
valde Josef att vara Marias man.

Välj bland orden i blått för att svara på 
frågorna.

Vem skulle bli Josefs fru?  _______________

Vilket barn skulle födas?   ________________

Vad skulle han frälsa sitt folk ifrån?  _____________

Josef visste att Maria skulle få barn. 

Läs Matteus 1:20-21
Men när han funderade över detta, då visade sig en 

Herrens ängel för honom i en dröm och sade: "Josef, 
Davids son! Var inte rädd för att ta till dig Maria som 
din hustru, för barnet i henne har blivit till genom den 

helige Ande. Hon ska föda en son, och 
du ska ge honom namnet Jesus 
, för han ska frälsa sitt folk från 
deras synder." 

Vet du vad ditt namn betyder? Gud gav sin Son namnet 
Jesus, som betyder Frälsare. Det påminner oss om varför 
Jesus kom till jorden. Han kom för att frälsa/rädda oss från 
synd. Han gjorde det genom att dö på ett kors. Sedan 
uppstod han.

Tror du på att Jesus räddar dig från synd?

Käre Gud, tack för att du sände Jesus! 
Tack för att han kan rädda mig från mina 
synder. I Jesus namn, amen.

Prick-till-prick: Dra streck mellan 
punkterna i nummerordning.

Synd
Maria
Jesus

1

2

34
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Bön:

5 Frälsaren 
föds!

Jesus föddes i ett stall. Han lades i en krubba - där man 
brukade lägga mat till djuren. 

Rita en  framför de meningar som är sanna.

 Barnet föddes i ett slott.

 Barnets mamma hette Maria.

 Barnet lindades i tygbitar.

Josef och Maria reste till Betlehem. 

Läs Lukas 2:6-7
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 gästrummet.

Var föddes du? Var det på ett sjukhus eller i ett hus? Hur skulle 
det vara att födas i ett stall som Jesus gjorde? Vad kan han ha 
sett eller hört?

Tänk dig det! Guds egen Son föddes i ett stall! Gud älskar dig 
så mycket att han sände Sin son för din skull. 

Käre Gud, tack för din stora kärlek. Hjälp mig att 
komma ihåg hur mycket du älskar mig. I Jesus 
namn, amen.

Rita några djur i stallet där Jesus föddes.



Bön:

Herdar 
hör nyheten

Red ut de blå orden i meningarna.

En gelän  ________________ kom till herdarna.

De var ädrda  _________________ .

Ängeln hade daog  _____________  nyheter. 

Räddaren var döfd _____________ ! 

Några herdar var på ett fält med sina får.

Läs Lukas 2:9-11
Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens 

härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket rädda. Men 
ängeln sade: "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."

Alla tycker om att höra goda nyheter. En dag fick en grupp 
herdar höra den bästa nyheten av alla. Ängeln sa att de goda 
nyheterna var till alla människor. Gud hade skickat sin son för 
att ta bort deras synder!

Detta är goda nyheter för oss alla. Känner du någon som 
också skulle behöva höra om Jesus?

Käre Gud, tack för de goda nyheterna om Jesus. 
Hjälp mig att berätta för andra om honom. I 
Jesus namn, amen.
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Chiffer: Använd koden för att ta reda på 
vad Gud vill att du ska göra.
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Bön:

Vise män 
tillber

Dessa män kom långt ifrån för att tillbe Jesus. Gud satte en 
stjärna på himlen för att hjälpa dem att hitta barnet. 

Numrera meningarna (1, 2 eller 3) i rätt ordning.

 De vise männen frågade var de kunde hitta Jesus.

 Jesus föddes.

 De vise männen följde en stjärna hela vägen till Judeen.

Läs Matteus 2:1-2
När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes 

tid , då kom vise män från Östern till Jerusalem och frågade: 
"Var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå 
upp och har kommit för att tillbe honom."

 

De vise männen tog tid att resa och att tillbe Jesus. Tillbedjan är att 
uttrycka sin tacksamhet och beundran för Gud. Det är att visa att 
vi älskar honom. I Bibeln står det: “Tillbe Herren” (Ps 96:9).

Hur visar man Gud att man älskar honom? Man tillbringar tid med 
honom. Man gör som han vill. Hur man tillber Gud är viktigt. Varför 
man tillber honom är också viktigt. Gud vill att vi tillber honom för 
att vi älskar honom.

Käre Gud, hjälp mig att tillbe dig idag genom 
det jag gör och säger. I Jesus namn, amen.

Färglägg rutorna där det står “0” för att 

se vad du ska göra. 
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Bön:

De vise männens 
gåvor

Ringa in gåvorna de vise männen gav till Jesus.

 Silver Guld Cykel

 Rökelse Böcker  Leksaker 

 Klocka Bil Myrra  

Gud lät en stjärna visa var Jesus fanns. 

Läs Matteus 2:10-11
När de såg stjärnan fylldes de av mycket stor glädje, och 

de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. 
Då föll de ner och tillbad honom, och de öppnade sina 

skattkistor och bar fram gåvor till honom: guld, 
rökelse och myrra .

De vise männen gav Jesus presenter. Att ge gåvor till Gud är 
ett sätt att tillbe honom. 

Du kan ge Gud din tid. Ta tid att prata med honom och läsa 
hans ord. Du kan ge Gud dina händer - tjäna honom genom 
att hjälpa andra. Det viktiga är att du tillber Gud för att du 
älskar honom!

Käre Gud, jag älskar dig. Hjälp mig att tillbe dig 
med allt jag har. I Jesus namn, amen.

Labyrint: Hjälp 
de vise männen 
att komma till 
stjärnan.
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Käre Gud, du vet vad som är bäst för mig. 
Hjälp mig att lita på dig och göra som du vill. 
I Jesus namn, amen.

Bön:

9 Jesus i
templet

När Jesus var pojke gick han med sina föräldrar till Jerusalem. På 
vägen hem kunde inte hans föräldrar hitta honom.

Läs Lukas 2:45-47
När de inte fann honom, vände de tillbaka till Jerusalem 

för att söka efter honom. Efter tre dagar fann de honom i 
templet, där han satt mitt bland lärarna och lyssnade på 

dem och ställde frågor. Alla som hörde 
honom häpnade över hans förstånd 
och hans svar.

Jesus var i templet. Ett tempel är en plats där man tillber. 

Dra streck så att meningarna blir rätta.

 Jesus var i lärarna.

 Ett tempel är en plats för  templet.

 Jesus ställde frågor till tillbedjan.

Jesus är Gud Sonen. Han vet allting. Jesus sa: “Jag och 
Fadern är ett” (Joh 10:30). Gud Fader vet allt. Jesus vet mer 
än den smartaste människan!

Jesus gjorde dig och han känner dig. Du kan lita på att han 
vet vad som är bäst för dig. Hur man lever med honom kan 
du läsa om i Bibeln, Guds bok.

Prick-till-prick: Dra streck mellan 
punkterna i nummerordning. Sedan 
kan du färglägga bilden.
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Bön:

10 Jesus och
hans föräldrar

Jesus föräldrar var oroliga. De hittade honom till slut.

Läs Lukas 2:49-51
Då sade han till dem: "Varför har ni letat efter mig? Visste 

ni inte att jag måste vara hos min Far ?" Men de förstod inte 
vad det var han sade till dem. Därefter följde han med dem 

ner till Nasaret och underordnade sig 
dem.

Stryk under rätt svar.

1.  Maria och Josef hittade Jesus i

  huset  templet

2.  Jesus sa att templet var

  hans Fars hus vackert 

3.  När Jesu föräldrar kom

         sprang han iväg     gjorde han som de sa

Jesus respekterade alltid sina föräldrar. Han följde med dem 
hem. Jesus är Gud och ändå lydde han sina föräldrar.

I Bibeln står det: “Barn lyd era föräldrar” (Ef 6:1). Det betyder 
att göra som de säger. Göra det direkt och att göra det utan 
att sura och klaga. Det är inte alltid lätt att lyda, men Gud vill 
hjälpa dig att göra det.

Käre Gud, hjälp mig att lyda mina föräldrar idag. 
Hjälp mig att lyda direkt och med glädje. I Jesus 
namn, amen.

Rita en bild som visar hur du kan lyda 
dina föräldrar idag.
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Bön:

Johannes 
döparen

Jesus hade en släkting som hette Johannes som var en känd 
predikant. Han kallades Johannes döparen.

Läs Markus 1:7-8
Han förkunnade: "Efter mig kommer den som är starkare 

än jag, och jag är inte ens värdig att böja mig och lossa 
remmen på hans sandaler. Jag har döpt er 

med vatten, men han ska döpa er i 
den helige Ande." 

Red ut de blå orden i meningarna.

Johannes döpte folk med (tavten)  _________________  för 
att de ville vända sig från sina synder till Gud. 

Jesus skulle döpa dem med sin helige 
(nAde)  __________________ . 

Den helige Ande skulle hjälpa folk att förstå hur man kan 
(vela)_______________ för Gud.

Jesus är större än någon annan. Han är Gud Sonen. Hans 
helige Ande kommer och bor i den som tror på Jesus som sin 
Frälsare. 

Den helige Ande hjälper oss att säga nej till synd och leva för 
Gud. I Bibeln står det: “Han ska lära er allt” (Joh 14:26). 

Käre Gud, tack för att du har gett mig den 
helige Ande. Hjälp mig att leva för dig idag. I 
Jesus namn, amen.

Stryk över alla X och skriv de bokstäver 
som blir kvar på linjerna nedanför.

___ ______ ____
___ _ ___!

Vad är det hemliga meddelandet?

11



Bön:

12 Jesus blir döpt

Johannes döpte Jesus i floden.

Läs Markus 1:10-11
Genast, när han steg upp ur vattnet, såg han himlen dela 

sig och Anden komma ner över honom som en duva. Och 
en röst kom från himlen: "Du är min älskade Son. I dig har 

jag min glädje." 

 Skriv “R” (rätt) eller “F” (fel) vid varje mening.

 Jesus döptes av Josef.

 Den helige Ande sänkte sig ned över Jesus.

 Efter att Jesus döpts började det regna.

 Gud sa att hans son var hans glädje.

Gud vill att du ska veta att Jesus är annorlunda än alla andra. 
Två saker hände när Jesus döptes. Guds helige Ande sänkte sig 
ned och Gud talade från himlen. Han är inte bara människa. 
Han är Gud, Sonen.

Om någon undrar hur du vet att Jesus är Guds Son kan du 
berätta om den här händelsen för dem.

Käre Jesus, tack för att du visar mig att Jesus är 
Gud, Sonen. Hjälp mig att komma ihåg den här 
händelsen. I Jesus namn, amen.

— — — — — — —◫ ▤ ◰ ■ ◰ ▣ ◲

— — —, — — — — —◪ ■ ◧ ◰ ▧ ◧ ▤ ◧

Lös chiffret för att få veta vem Jesus är!

□ ◧ ▤ ◪ ◳ ◱ ◫ ◨ ▧ ◲ ◰ ▣ ■

A D E G H I J N O R S Ä U



Bön:

13 Satan frestar 
Jesus

Jesus var i öknen.

Läs Matteus 4:2-4
När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han 
till slut hungrig. Då kom frestaren fram och sade till honom: 
"Om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd." 

Jesus svarade: "Det står skrivet: Människan lever 
inte bara av bröd, utan av varje ord 
som utgår från Guds mun ."

Den som frestar är Satan, Guds fiende. Han frestade Jesus 
att göra stenar till bröd. Vad sa Jesus att vi behöver mer än 
bröd? 

Skriv bokstäverna i rätt ordning i rutorna.

S U D G  D O R

Du behöver Guds Ord/Bibeln precis som du behöver mat 
varje dag. Mat hjälper din kropp att bli stark. Bibeln hjälper 
dig att bli mer som Jesus. 

Satan vill fresta dig att inte läsa Bibeln. Gud kan hjälpa dig när 
du blir frestad. I Bibeln står det om Gud att “det är han som 
ger seger” (1 Kor 15:57).

Käre Gud, tack för ditt ord. Hjälp mig att läsa det 
varje dag. Gör mig mer lik Jesus. I Jesus namn, 
amen.

HUNGRIG
STENAR

BRÖD
ORD

FRESTA
ÖKEN

FASTA
FIENDE
BIBELN
SEGER

O F A T S A F N
R R I V G M R L
D U E E N A J E
G I R G N U H B
D X O E E D N I
Ö O T W F S E B
R S F R E S T A
B Ö K E N E H E

SÖKORD: Hitta och ringa in orden från 
listan, vågrätt, lodrätt eller diagonalt (även 
baklänges).



Bön:

Satan säger, 
“tillbe mig”

Läs Matteus 4:8-10
Sedan tog djävulen med honom upp på ett mycket 

högt berg och visade honom världens alla riken och deras 
härlighet, och han sade till honom: "Allt detta ska jag ge dig, 
om du faller ner och tillber mig." 

Då sade Jesus till honom: "Gå bort, Satan! 
Det står skrivet: Herren din Gud ska 
du tillbe, och endast honom ska du 
tjäna ."

Ringa in rätt svar.

Satan visade Jesus

 blomsterängar världens kungariken

Satan sa att han skulle ge dem till Jesus om Jesus

 tillbad honom gjorde stenar till bröd

Jesus sa att vi bara skulle tjäna och tillbe

 Gud oss själva

Gud vill vara viktigast för dig. Du ska inte tillbe eller tjäna 
något eller någon utom honom. Satan kanske frestar dig att 
älska andra saker mer än Gud. Han kanske vill få dig att sätta 
sport eller TV eller vänner före Gud.

Gud kan hjälpa dig när du blir frestad. Berätta för honom om 
frestelsen. Lita på att hans helige Ande ger dig styrka att säga 
nej.

Käre Gud, hjälp mig att tillbe och tjäna bara dig. 
Ingenting och ingen är viktigare än du. I Jesus 
namn, amen.

Många saker är bra men vad är bäst

för oss?

Dra streck från “Bra” till det som är bra och från “Bäst” till 
det som är bäst.
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Bön:

Simon och
Andreas

Läs Markus 1:16-17
När han gick längs Galileiska sjön såg han Simon och hans 

bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var 
fiskare. Jesus sade till dem: "Kom och följ mig, så ska jag göra 
er till människofiskare."

Simon och Andreas höll på att fiska. Jesus kallade dem att 
komma och följa honom. Vad sa han att han skulle göra dem 
till?

M_______ -

F______
Jesus ville att de här männen skulle följa honom. De kunde 
hjälpa andra människor att lära känna Jesus.

Om du tror på Jesus som din Frälsare kan du bli en som fiskar 
människor. Berätta för dem att Jesus dog på korset för deras 
synder och att han uppstod. Berätta för dem att du tror på 
honom.

Det är bra om du kan lära dig minnesverser från Bibeln. Det 
finns några i slutet av den här boken.

Käre Gud, jag vill vara en som fiskar människor. 
Använd mig för att hjälpa andra människor att 
lära känna dig. I Jesus namn, amen.

Labyrint: Hjälp Simon och Andreas att 
lämna fiskarna och hitta människorna. 
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Bön:

16 Jakob och 
Johannes

Läs Markus 1:19-20
När han kom lite längre fram såg han Jakob, Sebedeus 

son, och hans bror Johannes. De satt i båten och gjorde 
i ordning sina nät. Genast kallade han på dem, och de 
lämnade sin far Sebedeus i båten med arbetarna och följde 

Jesus. 

Dra ett streck för att avsluta meningarna.

Gud vill att hans barn ska följa honom. Du behöver inte vänta 
tills du blir vuxen. Du kan börja nu! Följ Jesus genom att älska 
honom och lyda hans ord. Låt hans helige Ande förändra dig 
så du blir mer lik Jesus. 

När du blir vuxen kan du fortsätta att följa Jesus, oavsett om du 
är bonde, lastbilschaufför, doktor eller missionär.

Käre Gud, förändra mig så att jag blir mer lik 
Jesus. Hjälp mig att vara en bra efterföljare. I 
Jesus namn, amen.

Gör färdigt bilden genom 

att rita fiskar i nätet.

Dessa män 
höll på att 

Jesus såg två 
män som hette 

När Jesus 
ropade på dem

förbereda nät.

följde de med honom.

Jakob och Johannes.



Bön:

17 Jesus och 
folkmassorna

Läs Markus 3:9-10
Jesus sade åt sina lärjungar att hålla en båt redo för 

honom så att han inte skulle bli trängd av folkmassan, 
för han botade så många att alla som led av någon plåga 
trängde sig inpå för att få röra vid honom.

Red ut de blå orden i meningarna.

Många människor ville träffa 

(eusJs)  ______________________  .

Jesus behövde en (åtb)  ___________  

på grund av folkmassan.

Jesus hade botat många 

(ujkas) __________ människor.

Jesus är Gud, Sonen. Han kan göra vad som helst! I Bibeln står 
det att “Gud kan göra mycket mer än vi någonsin skulle våga 
be eller ens drömma om” (Ef 3:20). Han kommer att använda 
sin kraft till att hjälpa dig. 

Betyder det att Jesus kommer att göra allt du har lust med? 
Nej, men han kommer att göra det som är bäst för dig! Vad 
behöver du be Jesus att göra för dig?

Käre Gud, du är mäktig! Du kan hjälpa mig med 
alla mina problem. Hjälp mig att lita på dig. I 
Jesus namn, amen.

BÅT
JESUS

FOLKHOP
KRAFT

SJUK
RÖRA

PLÅGA
TRÄNGD

T A G Å L P J
A R C K K Q E
G Ö Ä R U T S
O R A N Å J U
J F J B G X S
T N Z C Y D T
F O L K H O P

SÖKORD: Hitta och ringa in orden från 
listan, vågrätt, lodrätt eller diagonalt (även 
baklänges).
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Bön:

18 Jesus är kung!

Jesus hade goda nyheter till folkmassorna! De kunde bli 
saliga - lyckliga på insidan. De kunde få bli en del av hans 
rike!

Numrera meningarna (1, 2 eller 3) i rätt ordning.

 Jesus började undervisa folket.

 Jesus berättade att de som var andligt fattiga 
skulle bli lyckliga.

 Jesus såg folkmassorna.

Läs Matteus 5:1-3
När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han 

satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom.  Då 
började han tala och undervisa dem:  "Saliga är de som är 
fattiga i anden, för dem tillhör himmelriket."

Människor som lever i ett kungarike vet att kungen är den 
som bestämmer. De lyder honom för att han är den högste 
ledaren i landet. Jesus är alla kungars Kung! Om du tror på att 
Jesus har förlåtit din synd är du Kungens barn. 

Låt Kung Jesus bestämma i ditt liv. Han älskar dig och vill det 
bästa för dig.

Käre Gud, tack för att jag är Kungens barn! 
Bestäm i mitt liv. I Jesus namn, amen.

Prick-till-prick: Dra streck mellan punkterna i 

nummerordning och färglägg ädelstenarna.



Bön:

Var glad

Rita en  framför de meningar som är sanna.

 En del kan få lida för att de gör rätt.

 Gud struntar i om människor hånar dig.

 Du kan vara lycklig för Gud kommer att belöna dig.

Läs Matteus 5:10-12
“ Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens 

skull,  för dem tillhör himmelriket.  Saliga är ni när människor 
hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont 
om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i 

himlen.”

Det är inte alltid lätt att följa Jesus. Människor kanske retar 
dig. De kanske inte vill vara dina vänner eller säger elaka 
saker. Då kan man bli ledsen, men Jesus förstår hur du känner. 
Människor hånade honom till och med när han dog på korset. 
Kom ihåg att han älskar dig. Han vet att det är svårt. Men om 
du fortsätter att följa Gud kommer han att belöna dig. 

Käre Gud, tack för att du älskar mig! Hjälp mig 
att komma ihåg din kärlek om någon retar mig. 
I Jesus namn, amen.
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Red ut orden och skriv dem 
i rutorna nedanför.

tta

uGd omkerm
löbena gid
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Bön:

20 Salt

Jesus sa att hans efterföljare är som salt.

Vad vet du om salt?

Stryk under rätt svar för varje mening.

Salt gör så att mat          blir gammal  / håller sig färsk

 Salt gör att saker smakar               gott / illa

 Salt gör människor       hungriga / törstiga

Läs Matteus 5:13
“ Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur 

ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än 
att kastas ut och trampas ner av människorna. ”

Gud vill att hans efterföljare ska vara som salt. Hur kan man 
vara det? Man kan hjälpa andra. Man kan vara vänlig och göra 
bra saker för andra.

I Bibeln står det: “Predika de goda nyheterna för alla 
människor” (Markus 16:15). Berätta för andra vad Jesus har 
gjort för dig. Visa dem hur bra det är att känna honom!

Käre Gud, hjälp mig att vara som salt. Hjälp mig 
att berätta för (personen på din bild) om dig. I 
Jesus namn, amen.

Rita en bild av någon du känner som inte 
tror på Jesus.

Vill du be 
att den här 

personen lär 
känna Jesus?



Bön:

21 Ljus

Skriv “R” (rätt) eller “F” (fel) vid varje mening. 

 Jesus sa att vi också är världens ljus.

 Vi ska låta vårt ljus lysa för andra. 

 Vi ska vara duktiga så att andra berömmer oss.

Läs Matteus 5:14-16
“Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte 

döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under 
skäppan , utan man sätter det på hållaren så att det lyser för 
alla i huset.  På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, 

så att de ser era goda gärningar och prisar 
er Far i himlen. ”

Har du någonsin använt en ficklampa? Den hjälper dig att 
hitta i mörker. Den lyser så att du kan se vart du ska gå och 
känna dig trygg.

Gud säger att hans efterföljare är som ljus. När de älskar och 
lyder Gud lyser de. De visar vägen till honom för andra. Så är 
det också med ditt liv.

Käre Gud, gör mitt liv till ett ljus för andra. Hjälp 
mig att visa dem din rätta väg. I Jesus namn, 
amen.

Stryk över alla P och skriv de bokstäver 
som blir kvar på linjerna nedanför.

___ ____
____ _____ !

PPLPPÅPPTPPDPIPTPPTPPLP
JPPUPSPPSPPKPPIPNPPAPPP

Vad är det hemliga meddelandet?



Bön:

Gud ser
ditt hjärta

Läs Matteus 5:20
“För jag säger er: Om inte er rättfärdighet går långt 

över de skriftlärdas och fariseernas, kommer ni aldrig in i 
himmelriket.”

Skriv de blå bokstäverna på strecken nedanför.

Fariséerna och de skriftlärde var ledare. De trodde att de var 
goda och hade rätt. De verkade fÖlja alla Guds lagaR. De 
såg bra ut på utsidan men de var Ändå fulla med syNd på 
insiDan. De tyckte inte att de behövde Jesus.

Gud såg att deRAS hjärtan behövde…

Har du någonsin sett ett äpple som såg bra ut på utsidan men 
var dåligt inuti? Så var det med fariséerna. Så kan det vara 
med oss också. Även människor som följer Gud kan tänka och 
göra saker som inte behagar honom. Var inte som fariséerna, 
utan berätta för Gud om när du har tänkt, sagt eller gjort 
något som var fel. Låt honom förändra ditt hjärta.

Käre Gud. Gör mig mer lik Jesus. Förändra mitt 
hjärta. I Jesus namn, amen.
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Gud vill förändra 
ditt hjärta.

F_ _ _ _ _ _ _ _ .

Start



Bön:

Att vara arg

Jesus undervisade folket. 

Läs Matteus 5:21
“Ni har hört att det är sagt till fäderna: 'Du ska inte mörda' 

och 'Den som mördar är skyldig inför domstolen.' Jag 
säger er: Den som blir vred på sin broder är skyldig inför 

domstolen, och den som säger ’idiot ’ till sin broder 
är skyldig inför Rådet , och den som 

säger ’dåre’ är skyldig och döms till 
det brinnande Gehenna .”

Dra ett streck för att avsluta meningarna.

                                       Du ska inte                       arg

    Om du mördar någon blir du   mörda

                                             Var inte                   dömd

Jesus vill att du ska älska andra. Han kan hjälpa dig att älska 
människor som du är arg på.

Vi blir alla arga ibland. Men om vi låter vår ilska kontrollera 
oss är det synd. Ilska kan få oss att göra dåliga saker. I Bibeln 
står det att man ska vara “sen till vrede” (Jak 1:19).

Om du är arg på någon, berätta det för Gud. Be Gud att 
hjälpa dig att förlåta och visa hans kärlek istället. Prata med 
personen och försök reda ut saken.

Käre Gud, hjälp mig att inte tappa humöret 
och bli arg så fort. Hjälp mig att visa andra din 
kärlek. I Jesus namn, amen.

Chiffer: Använd koden för att upptäcka 
vad Gud vill att du ska göra.
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Bön:

Lämna din 
gåva

Läs Matteus 5:23-24
“Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där 

kommer ihåg att din broder har något emot dig, så lämna 
din gåva framför altaret och gå först och försona dig med 
din broder. Kom sedan och bär fram din gåva.”

Människor tog med sig offer för att tillbe Gud. Men Gud ville 
att de först skulle bli sams med andra. 

Numrera meningarna (1, 2 eller 3) i rätt ordning.

 Bli sams med din broder. 

 Kom tillbaka och bär fram ditt offer. 

 Lämna ditt offer vid altaret.  

Gud vill att vi ska komma överens med andra. Han vill att vi 
ska ställa saker till rätta med människor som vi har sårat med 
ord eller något vi har gjort.

Om du har sårat någon, gå och säg till den personen att du 
är ledsen för det. Be honom eller henne att förlåta dig. 

Käre Gud, hjälp mig att ställa saker till rätta 
med andra om jag sårar dem. I Jesus namn, 
amen.
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KÄRLEK
FÖRLÅTA

FRED
GÅVA

ÄLSKA
ÅNGRA

BRODER
OFFER

ALTARE

K E R A T L A
Å Ä B S O D K
N G R C F E S
G Å O L F R L
R V D I E F Ä
A A E K R K B
F Ö R L Å T A

SÖKORD: Hitta och ringa in orden från 
listan, vågrätt, lodrätt eller diagonalt (även 
baklänges).



Bön:

Gör gott

Läs Matteus 5:39-41
“Jag säger er: Stå inte emot den som är ond. Om någon 

slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot 
honom.  Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika , 
så låt honom få manteln också. Om någon tvingar dig att gå 

med en mil , så gå två mil med honom."

Stryk över de svar som är fel.
Om någon gör något elakt mot dig ska du:

När andra sårar dig, såra dem inte tillbaka. Gör gott mot 
dem istället. Jesus sa: “Älska varandra” (Joh 13.34). Be honom 
att hjälpa dig att göra gott.

Om någon sagt eller gjort någonting som är elakt eller 
jobbigt kan det vara bra att prata med en vuxen du litar på 
som kan trösta och hjälpa dig.

Käre Gud, hjälp mig att förlåta dem som sårar 
mig. Hjälp mig att visa dem din kärlek. I Jesus 
namn, amen.
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Jesus ville att hans efterföljare skulle visa andra kärlek. 
Han ville att de skulle vara vänliga mot dem som sårade 
dem. 

Rita en   vid de sätt som du kan 

visa andra kärlek på.

Sluta prata med den personen

Göra något elakt tillbaka

Vara snäll mot dem

Skrika åt dem

Sparka de m.

D ela m ed dig

.

Förlåta d e m.

K
alla de m elaka saker

.



Bön:

Älska dina 
fiender

Läs Matteus 5:43-45
“Ni har hört att det är sagt: Du ska älska din nästa och hata 

din fiende . Jag säger er: Älska era fiender och be för dem 
som förföljer er.  Då är ni er himmelske Fars barn, för han 
låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna 

över rättfärdiga och orättfärdiga.”

Människorna som Jesus undervisade tänkte att det var OK 
att hata människor som sårade dem. Men nu sa Jesus att 
de skulle älska sina fiender och be för dem! Tror du de ville 
göra det? Vill du?

Använd de röda orden för att göra färdigt meningarna.

Människorna tänkte att det var OK att  _______  människor 
som sårade dem.

Jesus sa att de skulle  ___________ sina fiender.

Han sa att de skulle  __________  för dem.

Det är lätt att älska människor som älskar oss. Det är svårt 
att älska någon som är elak mot oss. Men tänk på hur Gud 
älskar oss fast vi syndar.

Jesus sa: “Så som jag har älskat er ska också ni älska 
varandra.” (Joh 13:34). Be för människor som är elaka. Be Gud 
hjälpa dig att visa kärlek.

Käre Gud, tack för att du älskar mig. Hjälp mig 
att älska mina fiender och be för dem. I Jesus 
namn, amen.

Rita en bild som visar hur man kan visa 
kärlek mot en fiende.
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Bön:

Var inte 
självisk

Läs Matteus 6:1
“Akta er för att göra era goda gärningar inför människor, 

för att bli sedda av dem. Då får ni ingen lön hos er Far i 
himlen.” 

Skriv ja eller nej i det tomma fältet.

  Gör bra saker så att människor ska se dig.

  Gör bra saker bara för att slippa bli straffad.

  Gör bra saker för att du älskar Jesus.

Tänk på varför du gör bra saker. Gör du dem för att du tror att 
Gud kommer att älska dig mer? Gud älskar dig redan! Han kan 
aldrig älska dig mer eller mindre. Man kan göra bra saker för 
att man älskar Gud. 

Be Gud om hjälp att leva för honom och inte för dig själv. När 
du lever för dig själv blir det bakvänt!

Käre Gud, hjälp mig att göra det som är rätt för 
att jag älskar dig, inte för min egen skull. I Jesus 
namn, amen.

Meddelandet står baklänges!
Börja med den sista bokstaven för att 
skriva meddelandet på rätt håll.
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Bön:

Gud
vår Far

Läs Matteus 6:9-11
“Så ska ni be:  Vår Far i himlen, låt ditt namn bli helgat.  Låt 

ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden som i himlen.  Ge 
oss i dag vårt dagliga bröd.”

Red ut de röda orden i meningarna.

Guds namn ska bli (lehtag)  ______________________ . 

Vi ska be att Guds 

(kire) ________________ ska komma .

Vi ska be att det Gud (livl) _______________________  ska 

ske.

Vi ska be Gud om det vi (höbevre) ________________ .

Om du tror på Jesus är du Guds barn. Han är din Far i himlen. 
Han vill att du ska prata med honom och lita på att han tar 
hand om dig. Du kan be precis som Jesus bad.

Säg till Gud hur underbar han är. Be att det som är hans vilja 
ska ske. Be Gud om det du behöver. I Bibeln står det att “han 
kommer att fylla alla era behov” (Filipperbrevet 4:19).

Käre Gud, tack för att du är min Far. Tack för 
att du tar hand om mina behov. I Jesus namn, 
amen.
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Be Gud att han tar hand om dessa behov. Kom ihåg att tacka honom!

1.

2.

Skriv två 

behov som du 

har.



Bön:

Förlåtelse

Läs Matteus 6:12-13
“Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som 

står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss 
från det onda.” 

Ringa in rätt alternativ.
1. Vi ska be Gud att 

A.  förlåta oss för det som vi gör fel

B.  ge oss alla nya leksaker vi vill ha

2. När vi ber Gud att förlåta oss ska vi se till att
A. håret är borstat

B.  vi förlåter andra människor

3. Vi ska be Gud om hjälp att hålla oss borta ifrån
A.  glass

B.  frestelser att göra fel

Gud förlåter din synd när du ber honom om det (1 Johannes 
1:9). Men vad händer när andra gör fel mot dig? Förlåter du 
dem eller vill du hämnas?

Gud säger att vi ska förlåta andra så som han förlåter oss. 
Han hämnas inte på oss. Han påminner oss inte om vår synd. 
Han förlåter helt. Finns det någon du känner att du behöver 
förlåta?

Käre Gud, tack för att du förlåter mig. Hjälp mig 
att förlåta andra på samma sätt. I Jesus namn, 
amen.
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SÖKORD: Hitta och ringa in orden från 
listan, vågrätt, lodrätt eller diagonalt (även 
baklänges).



Bön:

Oroa er inte

Läs Matteus 6:25
“Därför säger jag er: Bekymra er inte för ert liv, vad ni ska 

äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är 
inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna?"

Sätt ett            bredvid de saker du behöver för att leva.

 mat  leksaker  kläder

 luft  godis  kärlek

Vet Gud att du behöver de här sakerna? _________

Behöver du oroa dig för de här sakerna? _______

Att känna oro är jobbigt. Den gör att man mår dåligt. Gud 
vill inte att du ska oroa dig. Han vill att du ska lita på honom 
istället. I Bibeln står det: “Förtrösta på Herren” (Ord 3:5).

Gud har kontroll över allt. Är du orolig för något? Prata med 
Gud om det. Han kommer att hjälpa dig. Du kan lita på 
honom.

Käre Gud, du har kontrollen. Hjälp mig att inte 
oroa mig. Hjälp mig att lita på dig. I Jesus namn, 
amen.
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Låtsas att detta är Guds händer. Skriv det 
du är orolig för på raderna.

Gud tar hand om dig. Prata med 

honom om det här.

x



The one true God has great power. God made 
the world. He made you. He loves you very much! 
God is perfect. He wants you to live with Him in 
Heaven.

But there is a big problem. You were born wanting 
to do wrong things called sin. These things 
make God unhappy. The Bible says, “For all have 
sinned” (Romans 3:23). God has to punish sin. The 
punishment is to be away from God forever.

God made a way to forgive your sin. He sent His 
only Son, Jesus, to Earth as a baby. Jesus grew to 
be a man. He never sinned.  But God punished 
Jesus for your sin! Jesus was nailed to a cross. He 
bled and died. This was God’s plan.

Jesus died on the cross and was buried. On 
the third day God brought Jesus back to life. 
The Bible says, “Christ died for our sins… . He 
was raised from the dead on the third day” 
(1 Corinthians 15:3-4). Jesus is alive in Heaven 
today. 

GOD

Do you know
about God? Jesus died for you. 

Now you can have your 
sins forgiven.

Admit to God that you have sinned. Be sorry for 
the wrong things you say, think about and do. 
Be willing to live God’s way. 

Believe Jesus died for you. Trust that He took the 
punishment for your sin. The Bible says, “Believe 
in the Lord Jesus. Then you …will be saved” 
(Acts 16:31). You will not have to be punished. 
God will forgive your sin. 

Come to God. You can say, “Dear God, I have 
sinned and I’m sorry. Please forgive me. Thank 
you for sending Your Son to die for me and 
come alive again. Help me live your way. In 
Jesus’ name. Amen.”

Did you just believe in Jesus to save you from sin? 
Write today’s date to help you remember this day!

A
B

C

Today’s date:

Visste du detta
om Gud? ?

Om du vill tro på Jesus
kan du be så här:

 "Käre Jesus, från och med nu vill jag tillhöra dig. 
Förlåt mig för att jag inte har brytt mig om vad 
du vill. Tack för att du dog för min skull så att jag 
kan få förlåtelse. Hjälp mig att leva rätt."

Den ende sanne Guden har stor makt. Gud skapade 
världen. Han gjorde dig. Han älskar dig väldigt mycket! 
Gud är fullkomlig/perfekt. Han vill att du ska leva med 
honom i himlen.

Men det finns ett stort problem. I Bibeln står det: “Alla 
har vi syndat” (Rom 3.23). Vi föddes med en vilja att 
göra saker som är fel. Det kallas synd. Att ljuga eller 
vara elak gör Gud missnöjd. Gud måste straffa synd. 
Straffet är att vara borta från Gud för alltid.

Gud gjorde det möjligt för oss att få förlåtelse. Han 
sände sin ende Son, Jesus, till jorden som ett barn. 
Han syndade aldrig. Men Gud straffade Jesus för vår 
synd! Jesus spikades upp på ett kors. Han blödde och 
dog. Detta var Guds plan.

Jesus dog på korset och begravdes. På tredje dagen 
uppstod han. I Bibeln står det: “Kristus dog för våra 
synder… han uppstod på tredje dagen” (1 Kor 15:3-4). 
Jesus lever och är i himlen idag. 

Jesus dog för dig. Nu kan du få dina synder förlåtna.

GUD
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med Gud varje dag.

!Värt att minnas
Det är viktigt att lära sig Guds Ord. Öva dig på att läsa 
dessa verser tills du kan dem utantill. Sätt kryss i rutan 
för varje Bibelvers du har lärt dig.

 Ps 34:1 “ Jag vill alltid prisa Herren, hans lov ska 
ständigt vara i min mun. ”

 Matt 4:4 “Människan lever inte bara av bröd, utan av 
varje ord som utgår från Guds mun.”

 Ef 3:20 “Han som kan göra långt mycket mer än allt 
vi ber om eller tänker oss.”

 Ps 56:4 “När fruktan fyller mig litar jag på dig. ”

 Matt 5:10 “Saliga är de som blir förföljda för 
rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket. ”

 Mark 16:15 “Gå ut i hela världen och förkunna 
evangeliet för hela skapelsen.”

 Matt 5:16 “På samma sätt ska ert ljus lysa för 
människorna, så att de ser era goda gärningar och 
prisar er Far i himlen.”

 Joh 13:34 “Så som jag har älskat er ska också ni 
älska varandra.”
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