
Varje Dag 

GUDmed

Denna bok tillhör:
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1



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!

5

Använd boken så här:

4

3

2

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.
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Bön:

1

För Gud är allting möjligt!

Sedan skapade Gud ljuset. Han kallade ljuset ”dag”. Han 
kallade mörkret ”natt”. Det var dag ett. Den andra dagen 
gjorde han ett mellanrum mellan vattnen. Han kallade 
mellanrummet ”himlen”. 

Använd orden i rött för att svara på frågorna.

1. Vem gjorde himlarna och jorden?  __________

2. Vad kallade Gud ljuset?  __________________

3. Vad skapade Gud den andra dagen? ________

Läs 1 Mosebok 1:1-2 
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.  Jorden 

var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds 
Ande svävade över vattnet.

Gud skapar 
världen

Käre Gud, tack för att du har skapat världen. 
Tack för att du tar hand om mig och hjälper 
mig. I Jesus namn, amen.

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

Bibelns Gud är den ende sanne Guden. Han 
skapade hela världen från ingenting. Han gjorde 
dag och natt. Vilken tycker du bäst om?

Gud älskar dig. Han vill ta hand om dig. Han har 
all makt och kan hjälpa dig med vad som helst. 
Man kan tacka Gud för att han är så mäktig!

G J L V N A
I O E Ä A P

T R M R T A
K D M L T K
Ä E I D I S
M N H G A D

NATT
DAG

MÄKTIG
VÄRLD

JORDEN
HIMMEL

SKAPA
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Bön:

2

Sedan skapade Gud träd och växter. Det var på den tredje 
dagen.

Fjärde dagen gjorde Gud solen, månen och stjärnorna. De 
skulle lysa på jorden.

Ringa in det som Gud skapade den fjärde dagen: 

Läs 1 Mosebok 1:9-10 
Gud sade: “Vattnet under himlen skall samlas till en 

enda plats så att det torra blir synligt.” Och det skedde 
så.  Gud kallade det torra land, och vattensamlingen 
kallade han hav. Och Gud såg att det var gott.

Gud skapar 
mer

solen
växter

månen
hav

träd
stjärnor land

frön
Käre Gud, tack att du gjorde växter så att jag 
kan få mat. Du tar bra hand om mig. I Jesus 
namn, amen.

Prick-till-prick: Dra 
streck mellan punkterna i 
nummerordning. Sedan kan 
du rita dit frukter.

Tänk på något du tycker om att äta. Tackar du 
Gud för maten? Gud skapade världen så att 
det fanns växter och annat vi kan äta eller 
göra mat av. Det är ett exempel på hur Gud 

tar hand om oss. Bibeln säger ”Herren är min 
herde, mig ska inget fattas.” Ps 23:1



Bön:

Femte dagen skapade Gud havsdjuren och fåglarna. Sjätte 
dagen gjorde han alla djur som lever på land. 

Ringa in det rätta svaret.

Vad skapade Gud till att leva i havet?
 lejon fiskar fåglar

Vad skapade Gud som kunde flyga?
 kor fåglar sköldpaddor

Vad ville Gud att djuren skulle göra?
 föda ungar sjunga slåss

Läs 1 Mosebok 1:21-22
Och Gud skapade de stora havsdjuren och alla levande 

varelser som rör sig i vattnet och som vattnet vimlar av, 
alla efter deras slag, likaså alla bevingade fåglar efter deras 
slag. Och Gud såg att det var gott.  Gud välsignade dem 

och sade: “Var fruktsamma och föröka er 
och uppfyll vattnet i haven. Också 
fåglarna skall föröka sig på jorden.”

Gud skapar 
djuren3

Käre Gud, du är underbar! (Tala om för Gud 
varför du tycker om djuret du ritade.)  Du är 
verkligen en mäktig Gud. I Jesus namn, amen.

Här kan du 
måla en 
bild av ditt 
favoritdjur.

Titta ut genom fönstret och räkna alla 
fåglar och djur som du kan se. Vilken 

underbar värld Gud har skapat! Han 
har skapat så många olika sorters 
saker. Kan du hitta på en sång 
som du kan sjunga till Gud? Tala 
om för honom hur fantastisk han är.



Bön:

Det sista Gud skapade var människan. Han såg att allt som 
han hade gjort var mycket bra! Hela Guds skapelse var nu 
färdig. På sjunde dagen vilade han.

Dra ett streck för att avsluta meningarna.

 Allt som Gud gjorde var vilade han.

 När Gud hade gjort klart sitt verk till sin avbild.

 Gud skapade människan mycket bra.

Läs 1 Mosebok 1:26-27 
Gud sade: “Låt oss göra människor till vår avbild, till att 

vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över 
fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela 
jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden.” Och 

Gud skapade människan till sin avbild, till Guds 
avbild skapade han henne, till man 
och kvinna skapade han dem.

Gud skapar 
människor4 Guds mest fantastiska skapelse var 

människan. Hur många personer 
finns i din familj? Gud skapade var och en av 
dem olika. Gud gjorde dig helt unik också. 
Kan du komma på en sak som är speciell med 
dig?

Käre Gud, tack för att du skapade människor. 
Hjälp mig att se det se det fina hos andra 
omkring mig. I Jesus namn, amen.

Chiffer: Använd koden för att lösa meningen.

G_ _ _  _ _ _ _ _ _ _
t m b  i d v e v b n

_ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
b r t  h v w 6 v i 6 r i d

v b n h t r d a w e u i 6 m

A D E F G I K M N P R S T U



Bön:

Mannen Gud skapade hette Adam. Han hade en vacker 
trädgård att bo i. Gud ville inte att Adam skulle vara ensam. 
Han skapade en fru åt honom. Adam kallade sin fru Eva. 
Hon skulle vara en hjälp för honom.

Ringa in rätt svar på varje fråga.

1  Adam skulle ta hand om trädgården. ja nej

2  Adam fick äta frukten från alla träd. ja nej

3  Eva var en hjälpare för Adam. ja nej

Läs 1 Mosebok 2:15-17 
Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens 

lustgård för att han skulle odla och bevara den.  Och 
Herren Gud gav mannen denna befallning: “Du kan fritt 
äta av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap 

om gott och ont skall du inte äta, ty den 
dag du äter av det skall du döden 
dö.”

Adams 
hjälpare5 Gud visste vad Adam behövde. Vad behöver du? Du kan tala 

med Gud om det som du behöver. 

Bibeln säger: ”Kasta alla era bekymmer på honom, för han 
har omsorg om er” 1 Pet 5:7. Visst är det bra att Gud tar hand 
om dig? 

Käre Gud, tack för att du bryr dig om vad jag 
behöver. Hjälp mig med (tala om för Gud vad 
du behöver). I Jesus namn, amen.

Labyrint: 

Hitta till 

Edens 

trädgård.

start



Gud sade åt Adam och Eva att de inte fick äta av frukten 
på ett visst träd. De åt ändå. De visste att de hade gjort fel. 
Sedan försökte de gömma sig för Gud. 

Varför åt Eva frukten? Sätt ett kryss framför de rätta svaren. 

___ Den såg dålig ut.  ___ Hon ville bli vis.

___ Den såg vacker ut.  ___ Gud sa till henne att äta.

___ Den såg god ut.   ___ Hon var hungrig.

Läs 1 Mosebok 3:6-7
Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en 

fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick 
förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav 
också till sin man som var med henne, och han åt.  Då 
öppnades ögonen på dem båda, och de märkte att de 

var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde 
höftskynken åt sig. 

Fel val6 Gud vet vad som är bäst för oss. Han vill att 
vi ska lyda Honom. Ibland väljer vi att göra 
fel. Dumma saker vi tänker, gör eller säger 
kallas för synd. Kan du komma på några 
synder du har gjort? Du kan be Gud förlåta 
dig, det har han lovat att göra om vi ber om 
det.

Käre Gud, jag är så glad att du vet vad som är 
bäst för mig. Förlåt mig för (berätta för Gud 
om något dumt du gjort). I Jesus namn, amen.

Bön:

Rätta till orden för att 
kunna läsa meningen.

räBetat
ysnd

dGu
nid

_ _ _ _ _ _ _   _ _ _   _ _ _   

_ _   _ _ _  _ _ _ _.

synd

örf
mo



Bön:

Den ende sanne Guden är fullkomlig(perfekt). Han måste 
straffa synd. Adam och Eva hade syndat. De måste lämna 
trädgården. Deras kroppar skulle dö så småningom.

Använd orden i rött för att göra klart meningarna.

1. Gud är _______________ . Gud sa att de inte skulle äta.

2.  Adam och Eva hade __________________ .

3. Adam och Eva måste ________________  trädgården.

4. Gud måste straffa _________ .

Läs 1 Mosebok 3:17 
Till Adam sade han: “Du lyssnade på din hustru och åt av 

det träd om vilket jag befallt dig: Du skall inte äta av det.

Därför skall marken vara förbannad för din skull. Med 
möda skall du livnära dig av den så länge du lever.”

Gud straffar 
synd7

Käre Gud, jag vet att du inte tycker om synd. 
Tack för att du älskar mig även om jag gör 
dumma saker. I Jesus namn, amen.

Synd är att göra det som Gud säger är fel. Gud hatar 
synd. Bibeln säger ”Alla har syndat” Rom 3:23.

Vet du några saker man kan göra som Gud inte 
tycker om? Gud är fullkomlig. Han måste straffa synd. 
Men han har gjort det möjligt att få förlåtelse.

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

SYND
PERFEKT

FEL
GUD

FÖRLÅTA
ADAM

EVA
EDEN

LÄMNA

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



Bön:

Många människor levde nu på jorden, men det var bara 
Noa som var lydig mot Gud. Gud sa till Noa att bygga 
en enorm båt. Gud hade beslutat att hela jorden skulle 
förstöras genom en översvämning, som straff för synden. 
Men Noa och hans familj skulle bli räddade, alla sorters djur 
också.

Red ut orden för att svara på frågorna.

Vad skulle Gud förstöra?  ____________  (ojrdne)

Hur skulle Gud förstöra jorden? ___________________

(ämsvnövregni)

Läs 1 Mosebok 6:12-14
Gud såg på jorden, och se, den var fördärvad, eftersom 

alla människor levde i fördärv på jorden. Då sade Gud till 
Noa: “Jag har beslutat att förgöra alla levande varelser, ty 
för deras skull är jorden full av våld. Se, jag skall fördärva 

dem tillsammans med jorden. Gör dig en 
ark av goferträ.”

En översvämning 
kommer

8

Käre Gud, jag vet att du måste straffa synden. 
Tack för att att jag ändå kan få förlåtelse. I 
Jesus namn, amen.

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

Översvämningen kom som ett straff för synd. Gud 
straffar synd idag också. Straffet är att leva borta från 
Gud för alltid. Tänk dig att du står utanför en stängd 
dörr. Dörren håller dig borta från det som finns 
innanför. Dörren är som din synd. Den håller dig borta 
från Gud. Men Gud kan ta bort den. 
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Bön:

Det tog många år att bygga båten. Gud sa till när det var 
dags att gå in i den. Noa tog med mat för människorna och 
djuren. Översvämningen kom. Det regnade i 40 dagar och 
nätter. Båten, eller arken som den kallades, flöt på vattnet.

Rita linjer för att avsluta varje mening.

 Noa gjorde allting en båt.

 Noa byggde 40 dagar och nätter.

 Regnet föll i  som Gud sa.

Läs 1 Mosebok 7:5, 7-8
Och Noa gjorde i allt som Herren hade befallt honom.  

Han gick in i arken med sina söner och sin hustru och 
sina sonhustrur undan flodens vatten.  Av både rena 
och orena fyrfotadjur, av fåglar och av allt som krälar på 

marken gick två och två, hanne och hona, 
in till Noa i arken, så som Gud hade 
befallt Noa. 

Noa 
lyder Gud9

Käre Gud, tack för att Jesus dog för mig. Tack 
att jag får tro på honom och bli räddad. I Jesus 
namn, amen.

Använd numren för att 
färglägga bilden.

1= grön

2 = brun

3 = grå

Båten var enda sättet för Noa att bli räddad. Det finns också 
bara ett sätt för oss att bli räddade: att tro på Jesus. Han dog 
på korset. Han tog straffet för vår synd.

Bibeln säger ”Tro på Herren Jesus så blir du frälst”  Apg 16:31. 
Du kan säga till Gud att du är ledsen för din synd och att du 
tror att Jesus dog för dig.

1
1

2

2

3

3 3



Bön:

Marken torkade upp. Alla kom ut ur arken. Gud hade 
räddat dem! Han satte sin regnbåge på himlen, ett tecken 
på att han aldrig mer skulle låta hela jorden översvämmas.

Ringa in de rätta svaren på frågorna.

1. Hur högt steg vattnet i översvämningen?

 Till bergstopparna Över bergstopparna

2. Vilka dog inte i översvämningen?

 Noas familj Andra människor och djur

Läs 1 Mosebok 7:20; 23
Femton alnar över topparna steg vattnet, och bergen 
blev övertäckta. Alla levande varelser på jordens yta 
utplånades, både människor och fyrfotadjur, kräldjur och 
himlens fåglar. De utplånades från jorden. Bara Noa och 

de som var med honom i arken räddades.

Översvämningen10

Käre Gud, tack för att du räddade mig. Hjälp 
mig att att göra som du vill. I Jesus namn, 
amen. 

Krypto: Använd koden för att 
se hur Gud hjälpte Noas familj i 
översvämningen.

1=a 2=d 3=e 4=h 5=m 6=ä 7=r 8=n

Noa och hans familj gjorde som Gud ville. Det finns många 
sätt att lyda Gud. Här är några saker du kan göra idag.

• Säg någonting snällt till någon.

• Hjälp någon i din familj med ett arbete.

• Gör något som någon ber dig om.

4

2 3
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1 7
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Gud hjälper 
mig.
Jag behöver 
inte vara 
rädd.

Bön:

Abram gjorde det som Gud ville. Han flyttade till ett nytt 
land. Hans fru och brorson följde med. Gud lovade att ge 
det nya landet till Abram och hans barn.

Ringa in rätt svar på frågorna:

1.  Gud sa till Abram att lämna sin fars familj.

  rätt  fel

2.  Abram visste vart han skulle flytta. 

  rätt  fel

3.  Abram litade på Gud och lydde Honom. 

  rätt  fel

Läs 1 Mosebok 12:1-2
  Herren sade till Abram: “Gå ut ur ditt land och från din 
släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag 
skall visa dig.

Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig 
och göra ditt namn stort, och du skall 

bli en välsignelse.”

Dags att flytta11

Käre Gud, tack för att du hjälper mig med 
svåra saker. Tack för att du är med mig. I Jesus 
namn, amen.

Labyrint: Följ labyrinten till Guds löfte.

Det var en svår sak som Gud ville att Abram skulle göra. Men 
Abram litade på Gud och gjorde som han ville. Har Gud någon 
gång velat att du skulle göra någonting svårt?

Bibeln säger ”Herren är min hjälpare, jag ska inte vara rädd.” 
Hebr 13:6. Du kan göra vad Gud ber dig om. Han kommer att 
hjälpa dig med det som är svårt.



Bön:

Abraham och Sara var gamla. De hade inga barn. Men Gud 
gjorde ett förbund, ett löfte. Han lovade att ge Sara en son. 
Deras familj skulle bli stor. De skulle vara Guds speciella 
folk. 

Dra ett streck för att avsluta meningarna.

 Gud ändrade Abrams namn Guds folk.

 Gud lovade ge Abraham till Abraham.

 Abrahams familj skulle bli  många barn.

 Abraham och Sara  var mycket gamla.

Läs 1 Mosebok 17:5-7
“Därför skall du inte mer heta Abram, utan ditt namn 

skall vara Abraham, ty jag har gjort dig till fader för många 
folk.  Jag skall göra dig mycket fruktsam och låta folkslag 
komma från dig, och kungar skall utgå från dig.  Och jag 
skall upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina 

efterkommande från släkte till släkte, 
ett evigt förbund. Jag skall vara din 
Gud och dina efterkommandes 
Gud.”

Guds löften12

Käre Gud, tack att jag kan lita på dig! Hjälp 
mig att komma ihåg vad som står i Bibeln. I 
Jesus namn, amen.

Har någon lovat dig något och sedan inte gjort det? Gud 
håller alltid vad han har lovat. Allt som han säger i Bibeln är 
sant.

I Ps 28:7 står det ”Herren är min styrka och min sköld. På 
honom litar mitt hjärta.” Den här versen är bra att kunna 
utantill så man kommer ihåg den när det är svårt.

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

LÖFTE
BIBELN

TRO
GUD

SANT
ABRAHAM
FÖRBUND

SARA
FOLK

GAMLA

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



Bön:

Abraham och Sara trodde att de var för gamla för att 
få barn. Det spelade ingen roll. Gud höll sitt löfte. Ett år 
senare hade de fått en son. Ingenting är omöjligt för Gud!

Rita en  framför ditt favoritlöfte från Gud.

____ ”Jag skall vara din Gud” (1 Mos 17:7)

____ ”Herren är min hjälpare” (Hebr 13:6)

____ ”Jag ska aldrig lämna dig” (Hebr 13:5)

Läs 1 Mosebok 18:10; 13-14
Då sade han: “Jag kommer tillbaka till dig nästa år vid 

denna tid, och se, då skall din hustru Sara ha en son.”

Herren sade till Abraham: “Varför log Sara och tänkte: 
Skulle jag föda barn, jag som är så gammal?  Skulle 

något vara omöjligt för Herren ? Vid den 
bestämda tiden nästa år skall jag 
komma tillbaka till dig, och då skall 
Sara ha en son.”

Gud håller 
sina löften13

Färglägg rutorna där det står “0” så får du 

se vad som är för svårt för Gud.

Käre Gud, (tala om ditt problem för Gud). Jag 
är så glad att ingenting är för svårt för dig. I 
Jesus namn, amen.

Ingenting är för svårt för Gud. Han kan ta hand om vilket 
problem som helst i ditt liv. Han vet vad som är bäst för 
dig. Gud kan hjälpa dig även när det händer jobbiga 
saker. Kan du komma på någonting som du behöver 
Guds hjälp med? Skriv det här. 

______________________________________________

______________________________________________

5 4 2 3 2 1 9 6 3 5 8 1 3 1 7 5 6 4 2 5 3 7 8 6 5 4 3 1 9 2 7 5 9 6 4 7 6 5 3 2

1 0 7 0 3 2 4 0 2 6 0 0 0 5 0 0 3 0 5 3 5 0 7 0 0 0 7 0 4 0 1 1 3 0 3 2 0 0 0 8

6 0 1 0 0 6 8 0 2 0 1 4 3 9 0 9 6 0 0 7 6 0 5 6 0 9 9 0 5 0 0 2 4 0 7 0 7 6 3 3

7 0 3 0 5 0 6 0 8 0 9 0 0 6 0 0 4 0 1 0 6 0 6 7 0 6 8 0 6 0 7 0 9 0 8 0 9 0 0 9

3 0 8 0 6 7 0 0 4 0 6 2 0 6 0 4 9 0 2 7 0 0 3 6 0 7 7 0 8 0 5 8 0 0 2 0 2 6 0 8

4 0 4 0 9 4 8 0 1 7 0 0 0 8 0 0 4 0 5 2 4 0 3 2 0 6 3 0 9 0 2 1 8 0 4 3 0 0 4 6

8 1 3 8 7 5 5 7 3 6 4 2 5 3 7 8 6 5 4 3 1 9 2 7 5 9 6 2 1 9 6 7 4 9 5 6 7 1 2 3
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A D E H J M N R T U V Ö

Bön:

Jakob älskade Josef mest. Han gav honom en speciell mantel. 
Josefs bröder blev avundsjuka. Josef berättade sina drömmar 
för dem. I drömmarna var det han som bestämde. Då hatade 
bröderna honom ännu mer. 

Använd de röda orden för att göra färdigt meningarna.

Israel älskade _____________  mer än sina andra söner.

Josefs far gav honom en speciell _________________ .

Josefs bröder ________________  honom.

Åren gick. Abraham fick en son som hette Isak. Senare fick Isak 
en son som hette Jakob. Jakob fick många söner. En av dem 
hette Josef.

Läs 1 Mosebok 37:3-4
Israel (Jakob) älskade Josef mer än alla sina andra söner 

eftersom han hade fött honom på sin ålderdom, och 
han lät göra en hellång livklädnad 

åt honom.  När hans bröder såg att 
deras far älskade honom mer än 

alla hans bröder, hatade de honom 
och kunde inte tala vänligt med 
honom. 

Avundsjuka 
bröder14 Blir du någonsin avundsjuk på någon? Blir du arg om någon 

har mer än du? Kanske blir andra har fler kompisar eller är bät‑
tre på att göra vissa saker.  

Guds ord säger ”Nöj er med vad ni har” (Hebr 13:5). Har man 
vänner, familj, ett hem och mat att äta kan man tacka Gud för 
det. Kan du komma på annat du kan tacka Gud för?

Käre Gud, ibland blir jag avundsjuk. Hjälp mig 
att komma ihåg att tacka dig för vad jag har. I 
Jesus namn, amen.

Chiffer: Använd koden för att ta reda på 

vad Gud säger till dig att göra.
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kärlek

Bön:

Bröderna dödade inte Josef. De sålde honom som slav. De 
lät Jakob tro att Josef var död. Josef fördes till Egypten. 
Gud var fortfarande med honom. Gud hjälpte Josef att 
göra allting på ett bra sätt.

Hur tror du dessa människor kände sig? Ringa in orden.

Bröderna: rädda arga ledsna

Jakob: nyfiken ledsen glad

Josef: glad arg ledsen

Läs 1 Mosebok 37:14, 18-20
Israel (Jakob) sade till honom: “Gå och se efter om allt är 

väl med dina bröder och med fåren. Kom sedan tillbaka till 
mig med besked.”

Men när de såg honom på avstånd, innan han kommit 
fram till dem, överlade de om att döda honom. 

De sade till varandra: “Där kommer 
drömmaren. Kom nu, så dödar vi 
honom och kastar honom i en 

brunn! Sedan kan vi säga att ett 
vilddjur har ätit upp honom.”

Planen15

Bön:

Finns det någon som inte gillar dig? De kanske gör eller 
säger elaka saker. Gud är ändå med dig. Han älskar dig 
och vill hjälpa dig. Berätta för honom om den här elaka 
personen.

Det är viktigt att vi inte hämnas och gör eller säger elaka 
saker tillbaka. Att vi förlåter andra.

Käre Gud, tack för att du är hos mig när det är 
svårt. Hjälp mig att inte vara elak tillbaks mot 
(personens namn). I Jesus namn, amen.

Labyrint: Finn 
vägen till hjärtat.



Bön:

Potifars fru ville att Josef skulle synda. Men han ville 
inte synda mot Gud. Hon högg tag i hans mantel, men 
Josef flydde. Sedan ljög hon om Josef. Han blev kastad i 
fängelse, men Gud var där hos honom.

Rita en linje från personen till vad de gjorde.

 Josef kastade Josef i fängelse.

 Potifars fru flydde.

 Potifar ljög om Josef.

Josef var slav i Egypten. Hans herre Potifars fru försökte få 
honom att synda.

Läs 1 Mosebok 39:8
Men han vägrade och sade till sin herres hustru: 

“Ända sedan min herre tog mig i sin tjänst bekymrar 
han sig inte om något i huset. Allt han 

äger har han lämnat åt mig att 
sköta om.”

Josef blir 
frestad16 Någon kanske ber dig göra något fel. Du behöver inte göra 

det! Bibeln säger ”Samtidigt med frestelsen kommer han 
också att ge en utväg” (1 Kor 10:13). 

Vad är Guds lösning? Be! Be Gud om hjälp. 
Säg nej. Gå iväg från personen som vill få dig att göra fel. 

Käre Gud, ibland blir jag frestad att göra fel. 
Hjälp mig finna din utväg. I Jesus namn, amen.

Ordna bokstäverna för att komma 
ihåg Guds utväg.

  eb

gäs jen

  åg vgäi

nnn  nnn
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Bön:

Farao, kungen i Egypten, kastade två av sina tjänare i 
fängelse. De hade drömmar. Gud berättade för Josef vad 
drömmarna betydde. En av männen fick komma tillbaka 
till sitt arbete. Senare drömde Farao något märkligt, men 
förstod inte vad drömmen betydde. Då tänkte mannen på 
Josef.
Skriv S för sant eller F för falskt för varje mening.
___ Gud var inte med Josef i fängelset.
___ Josef fick uppsikt över de andra fångarna.
___ Faraos tjänare drömde drömmar.
___ Gud talade om för Josef vad drömmarna betydde.

Läs 1 Mosebok 39:20-22
Där satt Josef som fånge. Men Herren var med Josef och 

visade honom nåd och lät honom bli vänligt bemött av 
föreståndaren för fängelset.  Han lät alla fångar i fängelset 
stå under Josefs uppsikt, och allt som skulle göras där fick 

Josef göra.

I fängelset17

Käre Gud, tack för att du hjälper mig att lyda 
dig. Hjälp mig att också lyda andra som du 
har satt att bestämma över mig. I Jesus namn, 
amen.

Rita en bild som visar en situation där det är 
svårt att lyda.

Det är inte alltid lätt att lyda, inte ens när man vet att det är rätt. Man 
kanske inte kommer så bra överens med personen som bestämmer 
över en. Gud vill ändå att man ska göra som man blir tillsagd. Det är 
han som har satt andra över oss. Genom att lyda dem gör man det 
som Gud vill.

Bibeln säger, ”Varje människa ska underordna sig den överhet hon 
har över sig.” (Rom 13:1).



Bön:

Faraos dröm betydde att det skulle komma sju goda år. Efter 
det skulle det bli sju år utan tillräckligt med mat. Kungen 
behövde någon som kunde hjälpa honom. Någon som 
skulle spara mat under de första sju åren. Maten kunde 
sedan säljas under de dåliga åren.
Skriv numret på frågan framför det rätta svaret.
1. Vem kunde berätta vad drömmarna betydde?
2. Hur många goda år skulle det bli?
3. Var var Josef innan kungen kallade på honom?
____ i fängelset  ____ Gud  ____ sju

Läs 1 Mosebok 41:14-16
Då skickade farao bud efter Josef. Man skyndade sig att 

föra ut honom ur fängelset, och han rakade sig och bytte 
kläder och kom inför farao. Farao sade till Josef: “Jag har 
haft en dröm och det finns ingen som kan uttyda den. 

Men jag har hört sägas om dig att när du får veta 
en dröm så kan du uttyda den.”  

Josef sade till farao: “Inte jag, men 
Gud kan ge farao ett gynnsamt 

svar.”

Kungens 
dröm18

Käre Gud, jag är så glad att du är vis. Tack för 
att du hjälper mig med svåra problem. I Jesus 
namn, amen. 

Har du någonsin upplevt ett riktigt stort problem? Kanske var 
det så att inte ens en vuxen kunde hjälpa dig med det. Men Gud 
kan hjälpa! Han vet allt. Han vet lösningen på alla problem. Om 
du vill kan du försöka hitta en liten sten. Lägg den där du kan 

se den varje dag. Stenen ska påminna dig om ditt 
problem. Be Gud hjälpa dig med det. När han 
gjort det kan du kasta bort stenen.

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

PROBLEM
SVAR
GUD

VIS
HJÄLP
DRÖM

KUNGEN
UTTYDA

JOSEF

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



Bön:

Kungen gav Josef ett mycket viktigt arbete. Han skulle 
spara mat under de goda åren. När de dåliga åren kom 
kunde han sälja maten till folket. Då behövde de inte svälta.

Sätt ett kryss framför det som Farao sa till Josef.

___ Gud har sagt detta till dig.

___ Du är mer vis än någon annan.

___ Jag skickar dig tillbaka till fängelset.

___ Du ska ha hand om Egypten.

Läs 1 Mosebok 41:39-41
Och farao sade till Josef: “Eftersom Gud har uppenbarat 

allt detta för dig, så finns det ingen som är så förståndig 
och vis som du.  Du skall förestå mitt hus och allt mitt folk 
skall rätta sig efter dina befallningar. Bara när det gäller 

tronen skall jag vara förmer än du.”  Farao 
sade vidare till Josef: “Se, jag sätter 
dig över hela Egyptens land.”

Drömmens 
mening19 Gud hade en plan för Josefs liv. Han har en god plan för ditt 

liv också. Bibeln säger: ”Jag vet vilka tankar jag har för er” (Jer 
29:11).

Om du går ut på natten kan du titta upp mot stjärnorna. Gud 
planerade var han skulle placera var och en av dem. De kan 
påminna dig om att Gud vet var du är. Han har en plan för 
dig. 

Käre Gud, jag vet att du har en plan för mitt 
liv. Hjälp mig att lita på dig varje dag. I Jesus 
namn, amen.

Rita stjärnor på himlen.



s t w d u i b v c m

B D G I M O R S Y U

Chiffer: Använd koden för att finna ett löfte.

_  _  _     _  _  _  _
w     m    t          s    b    c    b

_  _  _     _  _     _  _  _
v    d     w            i    u          u    d     w

Bön:

Egypten var det enda stället där det fanns mat. Folk måste 
resa dit. De köpte mat från Josef. Detta var Guds plan.

Rita linjer för att binda ihop meningarnas delar.

 De första sju åren fanns det inte tillräckligt med mat.

 De följande sju åren var hungriga. 

    Människor över hela jorden från Josef.

 Folk måste köpa mat växte det mycket mat.

Faraos dröm slog in. Det blev precis så som Josef sagt.

Läs 1 Mosebok 41:53-54, 57
Men de sju överflödsåren i Egypten tog slut.  Och så 

började de sju hungeråren som Josef hade förutsagt. Det 
blev hungersnöd i alla länder, men i Egypten fanns det 

bröd överallt.  Och från hela världen kom man till 
Josef i Egypten för att köpa säd, ty 

hungersnöden var svår i hela världen.

Vi behöver 
mat!20 Det var svåra tider i Egypten. Bryr sig Gud om när du har det 

svårt? Ja! Bibeln säger: ”Kasta alla era bekymmer på honom, 
för han har omsorg om er” (1 Petr 5:7). Gör en lista på saker 
som du oroar dig för. Tala med Gud om dem. På så sätt 
“kastar” du dina bekymmer på Gud. Nu kan du riva sönder 
din lista och slänga den. Lita på att Gud kommer att ta hand 
om dessa problem.

Käre Gud, tack att du bryr dig om mig. Hjälp 
mig att komma till dig med alla mina problem. 
I Jesus namn, amen.

G



Bön:

Josef träffade sina bröder. Han visste vilka de var, men de 
kände inte igen honom. Josef gjorde många saker för att 
testa dem. Sedan bjöd han in dem till sitt hem.

Stryk under det rätta svaret.

1. Var kunde folket finna mat? Egypten      hemma

2. Hur många bröder reste för att finna mat?   fem tio

3. Kände bröderna igen Josef?    ja nej

Josefs pappa och hela familjen fick slut på mat.

Läs 1 Mosebok 42:1-3
När Jakob fick veta att det fanns säd i Egypten, sade han 

till sina söner: “Varför är ni så rådlösa?” Och han fortsatte: 
“Jag har hört att det finns säd i Egypten. Res dit och köp 

säd åt oss, så att vi överlever och inte dör.”  Då 
reste tio av Josefs bröder ner för att 
köpa säd i Egypten.

Mat från 
Egypten21

Käre Gud, (berätta för Gud om personen som 
varit elak mot dig). Hjälp mig mig se om det 
finns någonting snällt som du vill att jag ska 
göra för (namnet på personen). I Jesus namn, 
amen.

Prick-till-prick: Dra streck mellan punkterna 
i nummerordning för att se hur Josefs bröder 
förde med sig maten hem.

Det måste ha varit svårt för Josef att visa kärlek mot sina 
bröder. De hade varit hemska mot honom. Har någon varit 
elak mot dig? Kanske ett syskon? Hur kan du visa Guds 
kärlek? Kan du förlåta och be för den personen? Kanske du 
vill dela med dig av någonting du har?
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uGd
örfltåa

nak jpläha
gid tat

Gjorde Josef illa mot sina bröder? Nej. Han förlät dem. 
Josef visste att Gud hade en plan. Familjen flyttade till 
Egypten. Josef tog hand om dem.

Använd orden i rött för att göra klart meningarna.

1. Josef  _________________  sina bröder.

2. Josef visste att Gud hade en  ______  .

3. Josef  _________________ om sina bröder.

Bröderna hade sålt Josef. Han hade varit en slav, men nu var 
det han som bestämde!

Läs 1 Mosebok 45:3-5
Och Josef sade till sina bröder: “Jag är Josef. Lever far än?” 

Men hans bröder kunde inte svara, så förskräckta blev de 
för honom.  Då sade Josef till dem: “Kom hit till mig.” När 
de kom fram sade han: “Jag är er bror Josef som ni sålde till 

Egypten.
Men var inte bedrövade och sörj inte 

över att ni sålde mig hit. Det var för 
att bevara liv som Gud sände mig hit 

före er.”

Jag är Josef!22 Det är inte lätt att förlåta när någon gör en illa. Man behöver 
hjälp från Gud. Bibeln säger: ”Förlåt varandra, så som Gud i 
Kristus har förlåtit er” (Ef 4:32). 

Träna gärna på versen tills du kan den utantill. Då kanske 
du kommer ihåg den när någon gjort dig illa. Kom ihåg att 
förlåta eftersom Gud har förlåtit dig. 

Käre Gud, tack att du förlåter mig. Hjälp mig 
att förlåta (berätta för Gud vem det är och hur 
den personen gjorde dig illa). I Jesus namn, 
amen.

Red ut orden för att kunna läsa meningen:

___ ___ ______

___ ___  _______.

Bön:

uGd
örfltåa

nak jpläha
gid tat



Bön:

Guds folk i Egypten blev större och större. Den nye kungen 
blev rädd. Han tvingade dem att arbeta hårt som slavar. 
Kungen befallde att alla nyfödda pojkar skulle dödas. 

Rita linjer för att visa vem som gjorde vad.

 Josef blev slavar.

 Kungen blev gammal och dog.

 Guds folk ville att alla nyfödda pojkar  

  skulle dödas.

Läs 2 Mosebok 1:6-8
Sedan dog han och alla hans bröder, hela det släktet.  

Men Israels barn var fruktsamma och växte till. De 
förökade sig och blev mycket talrika, så att landet blev 
uppfyllt av dem. Och en ny kung framträdde i Egypten, en 

som inte kände till Josef.

Slavar!23

Käre Gud, tack att du vet allt om mitt liv. Hjälp 
mig så att jag litar på att du ska göra vad som 
är bäst för mig. I Jesus namn, amen.

Rita en bild som visar en situation där 
du behövde Guds hjälp.

Gud vet allting. Han känner till både det goda och det som är 
dåligt i våra liv. Han känner också till framtiden. Du kan lita på att 
Gud gör vad som är bäst för dig. 

Du kan lägga några stenar i en kopp. Tänk dig att de är som saker 
som händer i ditt liv. Sedan kan du hälla vatten över stenarna i 
koppen. Vattnet täcker stenarna på alla sidor. Vattnet kan påminna 
dig om Gud. Han omsluter dig och är med dig i allt som händer. 



Bön:

Kungens dotter såg babyn. Hon ville hjälpa honom. Hon 
kallade honom Mose. Hans syster var där. Hon hämtade sin 
mamma för att ta hand om lille Mose. Senare bodde han 
hos prinsessan. Mose växte upp och flyttade långt bort.
Stryk under rätta svaret.
1.  Varför satte Moses mamma ut honom i floden?
 hon älskade honom inte      så att han skulle få leva
2.  Var bodde Mose som pojke?
 med sin mormor   med prinsessan

Att gömma en 
baby

Kungen ville döda alla gossebarn.

Läs 2 Mosebok 2:1-3
En man av Levi stam tog till hustru en levitisk kvinna.  

Hustrun blev havande och födde en son. Hon såg att det 
var ett vackert barn och höll honom gömd i tre månader.  

Men när hon inte kunde gömma honom längre, 
tog hon en korg av papyrus och strök 
på jordbeck och tjära, lade barnet i 
korgen och satte den i vassen vid 
Nilens strand. 

24 Vi kan aldrig veta precis hur Gud tänker hjälpa oss. Men Gud 
har kontroll över allting och han finner alltid ett sätt att göra 
allt bra. Bibeln säger, ”Jag styrker dig, jag hjälper dig” (Jes 
41:10).

Denna vecka kan du försöka se hur Gud hjälper dig. Han 
kanske använder andra människor eller så kanske han gör dig 
extra stark och modig. 

Käre Gud, tack att du vill göra mig stark. Jag 
är så glad att du har allt under kontroll. I Jesus 
namn, amen.

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

Tiden gick. Gud talade till Mose: ”Gå tillbaka till Egypten. 
Mitt folk behöver hjälp. De behöver bli fria. Jag ska rädda 
dem.” Men Mose var rädd för att lyda Gud!

Numrera meningarna i rätt ordning.

___ Gud sa att hans folk behövde hjälp.

___ Mose såg en brinnande buske.

___ Gud kallade Mose.

___ Busken brann inte upp.

Läs 2 Mosebok 3:2-4
Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en 

eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken 
brann av elden utan att busken brann upp.  Då tänkte 
Mose: “Jag måste gå dit och betrakta den underbara synen 

och se varför busken inte brinner upp.”  När Herren såg 
att han gick för att se efter, ropade 

Gud till honom ur busken: “Mose! 
Mose!” Han svarade: “Här är jag.”

En brinnande 
buske25 Är du ibland rädd för att göra vad Gud vill? Han kanske vill att 

du ska berätta om Jesus för en vän. Han kanske vill att du ska 
vara snäll mot någon som andra inte tycker om.

Vad är det Gud vill att du ska göra som gör dig rädd? Kom 
ihåg att Gud är med dig. Han vill hjälpa dig. Du behöver inte 
vara rädd. 

Käre Gud, jag är rädd för (tala om för honom 
vad som skrämmer dig). Hjälp mig att göra det 
du vill att jag ska göra. I Jesus namn, amen.

Red ut den här meningen.

att hjälpa Gud mig
vilja vill hans göra

___ ____ ______

___   ___   ____

____    _____.

g ö r a



Bön:

Mose var rädd, men Gud sände Moses bror Aron som skulle 
hjälpa honom.

Rita linjer för att binda ihop delarna i meningarna.

 Mose talade  kom för att hjälpa. 

 Mose var rädd för att till Gud.

 Gud lovade tala med Farao.

 Moses bror att hjälpa Mose.

Gud ville att Mose skulle hjälpa hans folk, Israel.

Läs 2 Mosebok 3:11-12
Men Mose sade till Gud: “Vem är jag, att jag skulle gå till 

farao och att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten?”  
Han svarade: “Jag är med dig. Och detta skall för dig vara 

tecknet på att det är jag som har sänt dig: 
När du har fört folket ut ur Egypten, 
skall ni hålla gudstjänst på detta 
berg.”

Hjälp från 
Gud26 Gud skulle hjälpa Mose. Gud vill också hjälpa dig att berätta 

om honom för andra. Du kan säga att Gud älskar dem. Du 
kan tala om att Jesus dog för deras synder och berätta om 
att han uppstod. Jesus förlåter deras synder om de tror på 
honom.

Finns det någon du kan berätta för om Jesus?

Käre Gud, hjälp mig att berätta för någon 
om Jesus. Tack för att du hjälper mig. I Jesus 
namn, amen.

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

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

MOSE
FÖRLÅTA
BERÄTTA

TRO
ARON

EGYPTEN
HJÄLPA
ISRAEL

RÄDD



Bön:

Farao, kungen, ville inte släppa iväg folket. Han skulle 
förlora sina arbetare. Gud lät hemska saker hända i 
Egypten. Flodens vatten förvandlades till blod. Grodor 
och gräshoppor spred sig över landet. Djur dog. Hagel 
dödade säden. Solen slutade skina. De äldsta sönerna i de 
egyptiska familjerna dog. Till slut släppte farao Guds folk. 

Kryssa över sakerna som Gud inte gjorde i Egypten.

 Brände ner byggnader    Dödade djur    Förvandlade vatten till blod

 Skickade gräshoppor     Skickade hagel Gjorde att stjärnor föll

Släpp mitt 
folk!

Läs 2 Mosebok 5:1-2
Därefter gick Mose och Aron till farao och sade: “Så 

säger Herren , Israels Gud: Släpp mitt folk, så att de kan 
hålla högtid åt mig i öknen!”  Men farao svarade: “Vem 
är Herren ? Skulle jag lyssna på honom och släppa Israel? 

Jag känner inte Herren , inte heller 
tänker jag släppa Israel.”

27

Käre Gud, jag är så glad att du finns. Hjälp mig 
lyssna till ditt ord. och göra som du säger. I 
Jesus namn, amen.

Labyrint: Hjälp Guds folk finna en 
väg ut ur Egypten.

En del människor tror inte att Gud finns. Andra gör narr av 
honom. En del bara struntar i honom. Men Gud finns och han 
vill tala till dig när du läser i Bibeln.

Där står det: ”Var ordets görare, inte bara dess hörare” (Jak 
1:22). Be Gud  hjälpa dig att lyssna och lyda.  

nytt
hem
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A C D G H K L O S U Y Ä

Bön:

Guds folk skulle få ett bra liv om de lydde hans lagar. Gud 
ville att hans folk skulle dyrka bara honom.

Red ut orden så att du kan läsa lagarna

Älska inte andra __________  (udgar).

Gör inga ___________________ (ystaetr) av andra gudar.

________(blilet) inte statyer.

Gud gav sitt folk lagar att följa. 

Läs 2 Mosebok 20:2-5
”Jag är Herren , din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens 

land, ur träldomshuset.  Du skall inte ha andra gudar vid 
sidan av mig.  Du skall inte göra dig någon bildstod eller 

någon avbild av det som är uppe i himlen eller 
nere på jorden eller av det som är i 

vattnet under jorden.  Du skall inte 
tillbe dem eller tjäna dem.”

Guds lagar28

Käre Gud, tack för att du har gett mig dina 
regler/lagar. Hjälp mig att älska och lyda dig. I 
Jesus namn, amen.

Bibelns Gud är den ende sanne guden. Han vet vad som är 
bäst i våra liv. Det är därför han ger oss regler att följa.

Gud sa: ”var noga med att följa dem, för att det må gå dig 
väl” 5 Mos 6:3. Den viktigaste regeln är att älska och lyda 
Gud.

Chiffer: Använd koden för att läsa meddelandet.

Ä_ _  _  _  _     _  _  _
9  r  Q  G   A       P  S  ●

_ _  _      _  _  _ .
r  n  u         R   d  u



Bön:

Gud gav folket en speciell dag som han kallade sabbaten. 
Då skulle de vila sig och tänka på Gud. Han ville också att 
de skulle hedra/visa respekt för sina föräldrar.

Använd orden i rött för att göra klart meningarna.

1. Gud kallade vilans dag för  _____________________ .

2. Folket skulle vila och tänka på  ________________.  

3. Du behöver visa  _______________  för dina föräldrar.  

Läs 2 Mosebok 20:8-10, 12
“Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den.  Sex dagar 

skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor.  Men den sjunde 
dagen är Herrens , din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra 
något arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare 
eller tjänarinna eller din boskap, och inte heller främlingen 

som bor hos dig inom dina portar.  Hedra 
din far och din mor, så att du får leva 
länge i det land som Herren , din 
Gud, ger dig.”

Hedra dina 
föräldrar29

Käre Gud, tack för mina föräldrar. Hjälp mig att 
hedra dem. I Jesus namn, amen.

Gud gav dig dina föräldrar för att hjälpa dig. Han vill att du ska 
visa respekt för dem. Var snäll mot dem. Lyssna på dem och 
gör det som de säger till dig att göra. Gud tycker om när du 
gör detta.

Du kanske ka tala om för dina föräldrar att du vill hedra dem. 
Försök hitta sätt att visa dem respekt varje dag.

Reda ut orden så du kan 
läsa meningen:

dHera
gad

inda älfdörar
arvje

_ _ _ _ _    _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _     _ _ _.



Bön:

Gud hade fler lagar för sitt folk. Han visste vad som var bra 
för dem, så att de kunde få leva tillsammans och känna sig 
trygga och glada.

Rita linjer för att visa vad som hör ihop. 
Ljug inte Var trogen mot din man eller fru
Stjäl inte Var nöjd med det du har 
Mörda inte Ta bara det som är ditt
Var inte avundsjuk Låt människor leva
Bryt inte äktenskap Säg sanningen

Läs 2 Mosebok 20:13-17
“Du skall inte mörda.  Du skall inte begå äktenskapsbrott.  

Du skall inte stjäla.  Du skall inte bära falskt vittnesbörd 
(ljuga) mot din nästa.

Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha 
begär till din nästas hustru, inte heller till hans 

tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller 
hans åsna eller något annat som 
tillhör din nästa.”

Lyd Guds 
lagar30

Käre Gud, hjälp mig att lyda dig. I Jesus namn, 
amen.

Rita en bild 
som visar en 
situation när 
det kan vara 
svårt att lyda 
en av Guds 
regler.

Guds lagar är viktiga. De hjälper dig att kunna samsas med 
andra människor. Gud tycker om när du lyder honom. Jesus sa: 
” Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. ”(Joh 14.23) 

Människor kan veta att du älskar Gud när du lyder honom. 
Tycker du att det är någon av Guds lagar som är svår att lyda? 



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



! Samla alla

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.

 1 Mos 1:1 “I begynnelsen skapade Gud himmel och 
jord.”

 1 Petr 5:7 “Kasta alla era bekymmer på honom, för 
han har omsorg om er.”

 Rom 5:8 “Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom 
att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. ”

 Ps 23:1 “Herren är min herde, mig ska inget fattas. ”

 Rom 13:1 “Varje människa ska underordna sig den 
överhet hon har över sig.”

 Ef 4:32 “Förlåt varandra, så som Gud i Kristus har 
förlåtit er.”

 Joh 14:23 “Om någon älskar mig, håller han fast vid 
mitt ord.”

 Kol 3:20 “Ni barn, lyd era föräldrar i allt, för det är 
Herrens goda vilja.”

Värt att minnas

x
Varje Dag med Gud är en serie andaktsböcker för barn.

I varje bok finns 30 andakter med bibelord, betraktelser, aktiviteter 
och bön. Böckerna är tänkta som en hjälp för barn att ta en stund 

med Gud varje dag.
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