
Vad är sant och vad är falskt? Läs och sätt ett S (sant) eller ett F (falskt) efter varje mening.
Använd bibeln om du behöver!

Gud kan tala med oss på flera olika sätt. _______

Gud talar bara till vissa speciella personer. _______

Att be innebär både att prata med Gud och att lyssna på Gud. _______

En profet är en person som bara lyssnar till vad alla andra människor säger. _______

Gud kan tala med oss genom att vi läser i bibeln. _______

Slå upp i bibeln!

Läs Matteus 1:18-21 i bibeln och försök svara på denna fråga:

Hur fick Josef (Jesus pappa) veta att den bebis Maria väntade var Jesus och att den hade 

kommit till genom helig Ande? ___________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Profeter - Kommer du ihåg vad en profet är? Förklara med egna ord!

Profet = ______________________________________________________________________

Många av profeterna i Gamla Testamente i bibeln hade ganska svåra och krångliga namn 
men det finns också några som har korta och enkla namn. Kan du ändra ordning på bok-
stäverna så att namnet blir rätt? Du kan titta i bibeln om du vill, alla dessa profeter har en 
egen bok i bibeln med sitt namn. 

Kiseheel                 Badoja                  Hackbuka

Rasjaka                  Fasenja                 Gagahi

Loje                       Amik                    Mosa

Vad tror du att Jesus vill säga till oss idag?
Rita eller skriv på ett papper! 

LYSSNA - Vi lär oss mer
 

Aktivitetsbladet finns att skriva ut på www.fralsningsarmen.se/ung 



Vad är sant och vad är falskt? Läs och sätt ett S (sant) eller ett F (falskt) efter varje mening.
Använd bibeln om du behöver!

Jesus uppstod från graven efter tio dagar. _______

Matteus hade bara kristna vänner. _______

Kvinnorna som kom till graven när Jesus hade uppstått 

berättade inte för någon annan att Jesus hade blivit levande. _______

Ordet evangelium betyder bibel. _______

Jesus dog på ett kors för att vi skulle kunna bli förlåtna. _______

Slå upp i bibeln!

Läs Johannes 1:12 och försök svara på frågorna.

Vem är det vi ska ta emot för att bli Guds barn? ___________________________________

Hur tar man emot honom? ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Läs Johannes 14:6 och försök svara på frågan.

Vad säger Jesus att han är? Tre saker! ____________________________________________

_____________________________________________________________________________

Evangelium - Kommer du ihåg vad ordet evangelium betyder?

Evangelium = ________________________________________________________________

I bibeln finns fyra olika evangelier som alla berättar om Jesus liv här på jorden. 
Titta i en bibel och ta reda på vad de fyra evangelierna heter.
 

1._____________________________  2._____________________________

3._____________________________  4._____________________________

BERÄTTA - Vi lär oss mer
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Vad är sant och vad är falskt? Läs och sätt ett S (sant) eller ett F (falskt) efter varje mening.
Använd bibeln om du behöver!

Jesus älskar bara de människor som tror på honom. _______

Vi kan visa varandra kärlek genom att hjälpa varandra. _______

Vi får bara komma till Jesus när vi mår bra. _______

Jesus dog på ett kors för att han kände sig tvingad att göra det. _______

I bibeln står det att Gud är kärlek. _______

Slå upp 1 Johannesbrev 4:7-12 (Bibel 2000) och fyll i orden som saknas på raderna nedan!

Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från ______________, och den som 

älskar är född av ______________ och känner ____________. Men den som inte älskar 

känner inte _____________, eftersom __________________ är kärleken. Så uppenbarades

___________ kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv 

genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och 

sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om __________ har älskat oss 

så, måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett _________. Men om vi älskar 

varandra är __________ alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. 

På hur många språk kan du skriva ordet kärlek? Använd gärna google translate för att lära 
dig säga kärlek på många olika språk!

________________________________     ________________________________

________________________________     ________________________________

________________________________     ________________________________

________________________________     ________________________________

________________________________     ________________________________

ÄLSKA - Vi lär oss mer 
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Vad är sant och vad är falskt? Läs och sätt ett S (sant) eller ett F (falskt) efter varje mening.
Använd bibeln om du behöver!

Jesus föräldrar letade efter honom i tre dagar. _______

Jesus föräldrar hittade honom i parken i Jerusalem. _______

Vi kan växa i vår tro genom att läsa bibeln. _______

Första boken i bibeln heter Josua bok. _______

Det finns en bok i bibeln som heter Saras bok. _______

Slå upp i bibeln!

Läs Psalm 119:105 (Bibel 2000) och fyll i de ord som saknas i texten nedan!

Ditt ____________ är en _____________ för min ___________, ett ____________ på min stig. 

Läs Ordspråksboken 3:1 (Bibel 2000) och fyll i de ord som saknas i texten nedan!

Min son, ________ inte vad jag har _________ dig, bevara mina _______ i ditt ____________. 

Bibeln i siffror! Vilket antal ska stå på raden? Kolla i bibeln om du behöver hjälp!

I bibeln finns det _____________ evangelier. 

Bibeln har _____________ olika testamenten.  

Bibeln börjar med _____________ Moseböcker. 

Den kortaste versen i bibeln har bara _____________ ord. 

I bibeln finns det _____________ böcker. 

I Psaltaren finns det _____________ kapitel. 

I Nya Testamentet finns det _____________ brev. 

De kortaste böckerna i bibeln har bara _____________ kapitel. 

Extra uppgift
Arbeta gärna tillsammans två och två. Spela in en kort reklamfilm om 

bibeln! Visa filmen för er ledare eller för de andra barnen i gruppen. 

VÄXA - Vi lär oss mer
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BIBEL



Vad är sant och vad är falskt? Läs och sätt ett S (sant) eller ett F (falskt) efter varje mening.
Använd bibeln om du behöver!

Du och jag och alla andra som tror på Jesus är kyrkan tillsammans. _______

I kyrkan kan vi alla bidra med något genom att hjälpa till med det vi kan. _______

Det är bäst om alla människor i kyrkan är precis lika. _______

Kyrkans grund är Jesus. _______

I bibeln står det att kyrkan är byggd av döda stenar. _______

Kasta om bokstäverna så att det blir en mening. 
Skriv på raden under. 

Susej ralskä lala orkisnämn.

___________________________________________

Usejs rä yrkansk rundg.

___________________________________________

Vet du vem som brukar gör vad i er kyrka? Skriv något eller några namn på raden. 
Kan du komma på andra uppgifter som behöver göras?

Spela piano ___________________________________________________________________

Leka med barnen ______________________________________________________________

Vattna blommorna _____________________________________________________________

Besöka äldre eller sjuka ________________________________________________________

Predika ______________________________________________________________________

Leda söndagsskolan ___________________________________________________________

Räkna pengarna _______________________________________________________________

Fixa fika ______________________________________________________________________

BYGGA - Vi lär oss mer
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LYSSNA
Hur fick Josef (Jesus pappa) veta att den bebis Maria väntade var Jesus och att den hade 

kommit till genom helig Ande? Svar: En ängel kom i en dröm och berättade det för honom.

Profet = en person som hör Guds röst och berättar för andra vad Gud sagt. 

Profeternas namn:

Kiseheel = Hesekiel

Badoja = Obadja

Hackbuka = Habackuk

Rasjaka = Sakarja

Fasenja = Sefanja

Gagahi = Haggai

Loje = Joel

Amik = Mika

Mosa = Amos

BERÄTTA
Johannes 1:12 

Vem är det vi ska ta emot för att bli Guds barn? Svar: Jesus (honom).

Hur tar man emot honom? Svar: Genom att tro på Jesus, genom att öppna sitt hjärta för 

honom.

Johannes 14:6

Vad säger Jesus att han är? Tre saker! Svar: Vägen, sanningen och livet!

Evangelium = goda nyheter

1. Matteus     2. Markus     3. Lukas      4. Johannes

VÄXA
I bibeln finns det fyra evangelier. 

Bibeln har två olika testamenten. 

Bibeln börjar med fem Moseböcker. 

Den kortaste versen i bibeln har bara två ord. 

I bibeln finns det 66 böcker. 

I Psaltaren finns det 150 kapitel. 

I Nya Testamentet finns det 21 brev. 

De kortaste böckerna i bibeln har bara ett kapitel. 

BYGGA
Susej ralskä lala orkisnämn = Jesus älskar alla människor.

Usejs rä yrkansk rundg = Jesus är kyrkans grund.

FACIT - Aktivitetsbladen
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