
VÄXA
Vi lär känna Jesus 

mer genom att 
läsa Bibeln!

 

ÄLSKA
Vi behöver ta hand 

om varandra!

BERÄTTA
Vi vill att fler ska få 
veta vem Jesus är! 

BYGGA
Du och jag formar 
kyrkan tillsammans!

Orden bygga, lyssna, berätta, älska och växa kopplar ihop 
med tjänstegåvorna som räknas upp i Efesierbrevet 4:11. 

Den här affischen finns att ladda ner på www.fralsningsarmen.se/ung

LYSSNA
Gud vill prata 

med oss!



Vad är en apostel, profet, evangelist, herde och lärare?

Gud var verkligen både kreativ och smart när han tänkte ut hur kyrkan på jorden ska 
fungera! Han skapade oss människor väldigt olika och just därför behöver vi varandra.
Tillsammans är vi kyrkan! I bibeln beskrivs det hur vi som tillhör kyrkan har olika 
personlighet och olika gåvor och att vi därför har olika uppgifter att utföra. De fem 
orden som står i cirklarna kan kopplas till de fem tjänstegåvorna som beskrivs i bibeln: 
bygga - apostel, lyssna - profet, berätta - evangelist, älska - herde, växa - lärare. 

Dessa fem ord kanske är helt nya för många av oss. För att vi ska förstå lite mer vad 
de innebär och hur vi kan känna igen en person som är apostel, profet, evangelist, herde 
och lärare finns det några kännetecken för var och en av dem på listan nedan. Listan är 
inte komplett utan det finns naturligtvis andra kännetecken en person kan ha och ändå 
känna igen sig i någon av de fem tjänstegåvorna.   

en person som har många idéer

en person som tänker kreativt för att kyrkan ska utvecklas

en person som ser till att saker händer

en person som hjälper andra att forma team för att tjäna Gud

en person som gillar förändringar

Apostel – Bygga 

en person gärna vill be och sjunga lovsång

en person som trivs med stillhet och tystnad

en person som vill lära sig känna igen Guds röst

en person som ser bilder eller får tankar som kan vara från Gud

en person som blir upprörd över orättvisor och vill göra något åt dem

Profet – Lyssna 

en person som gärna bjuder in andra kompisar till kyrkan

en person som är bra på att berätta saker

en person som är social och lätt får kontakt med andra

en person som vill ordna roliga saker i kyrkan så att fler vill komma

en person som gärna vill prata med andra om Gud och Jesus

Evangelist – Berätta 



Känner du igen dig i någon av beskrivningarna?
Stämmer beskrivningarna på någon annan person i er kyrka? Vem?
I bibeln beskrivs det att Jesus är alla de fem tjänsterna på en gång: apostel, profet,
evangelist, herde och lärare. Titta på listan igen och fundera över om ni känner igen 

Samtala om:

Jesus när ni läser de olika beskrivningarna i listan. 

Aktiviteter
Skriv ut alla beskrivningar på en lapp var. Gör fem större lappar med orden apostel, 
profet, evangelist, herde och lärare. Låt sedan barnen sortera in beskrivningarna under 
respektive tjänstegåva. Detta kan göras som en gemensam uppgift där alla lappar med
beskrivningarna sätts upp på väggen under varje tjänstegåva. Det kan också göras som 
en tävling där två lag tävlar om vem som snabbast klarar uppgiften. Använd två omgångar 
av alla ovan nämnda lappar eller ta tiden på respektive lag. 

Gör en lek där fem stationer motsvarar de fem tjänstegåvorna och läs upp beskrivningarna 
en i taget. Låt barnen springa till rätt station. 
 

en person som hela tiden vill lära sig mer

en person som gillar att ställa frågor

en person som vill veta fakta

en person som är bra på att förklara så att andra förstår

en person som är väldigt intresserad av vad det står i bibeln

Lärare – Växa 

en person som är bra på att lyssna på sina kompisar

en person som ser hur andra mår

en person som visar omsorg om andra

en person som tar kontakt med den som är ensam

en person som gillar att hjälpa andra och sprida Guds kärlek

Herde – Älska 

LärareHerde Evangelist 
Profet 

Apostel 



Andakt
Idag ska vi titta på cirkeln där det står LYSSNA och fundera över vad det betyder. 
Börja med att alla sitter helt tysta tillsammans i två minuter. Vilka ljud kan ni då höra?
Låt barnen berätta vad de hörde för ljud under er tysta stund. 

Exempel på svar: 
Andningen, hjärtat, en klocka som tickar, trafiken utanför, ventilationen.

När vi är alldeles tysta kan vi höra ljud som faktiskt finns där i vår vardag hela tiden men 
som vi kanske inte alltid hör eftersom det är så mycket ljud omkring oss. 

Idag ska vi tala om att Gud vill prata med oss och att vi kan lära oss att känna igen Guds 
röst. 

Gud är vår pappa och vi är hans barn och därför vill han gärna prata med oss. 
Någon kanske undrar vad Gud vill prata med oss om? Det är ungefär samma saker som en
förälder vill prata med sina barn om. Han vill berätta att han älskar oss, han vill trösta oss 
när vi är ledsna, han vill förklara saker för oss och han vill lära oss vad som är rätt och fel. 
Gud vill också visa oss vilken väg vi ska gå i livet och han vill hjälpa oss att ta bra beslut. 

Det är spännande att fundera över hur det går till när Gud pratar med oss. Gud kan prata 
med oss på många olika sätt. I bibeln finns det ganska många olika berättelser som handlar 
om att Gud pratar med människor. Ibland skickade Gud en ängel och berättade vad Gud vill 
säga, några gånger pratade Gud genom en dröm eller genom en syn. En syn är ungefär som 
en dröm fast man är vaken. En gång pratade Gud genom en stjärna som visade några vise 
män vägen till Jesusbarnet. Vissa personer i bibeln hörde Guds röst väldigt tydligt och 
väldigt ofta. Gud använde dessa människor för att berätta för fler människor vad han ville 
säga. En person som ofta hör Guds röst och sedan berättar för andra vad Gud vill säga 
kallas för en profet. 

I bibeln berättas det om en pojke som hette Samuel. Han fick hjälpa till att jobba 
tillsammans med en präst i templet redan när han var en liten kille. Han var ungefär som en
medhjälpare eller praktikant i kyrkan. En kväll när Samuel skulle somna hörde han att någon
ropade på honom. Han vaknade och gick direkt till prästen som hette Eli för att fråga vad 
han ville. Prästen sa att han inte hade ropat på Samuel. Det tyckte Samuel var lite konstigt. 
Han hade ju så tydligt hört någon ropa hans namn. Han gick och la sig för att sova igen. 

LYSSNA
Gud vill prata 

med oss!



Efter en stund hörde han att någon ropade på honom igen. Han gick för andra gången till 
Eli men prästen svarade också denna gång att han inte hade ropat på Samuel. Samuel var 
ännu mer fundersam när han gick och la sig för att sova igen. Plötsligt vakna Samuel av att 
någon ropade hans namn för tredje gången och han gick direkt till Eli för att en gång till 
fråga vad Eli ville. Då förstod Eli att det var Gud som vill prata med Samuel. Eli förklarade för
Samuel att Gud nog vill säga något. Eli förklarade att om Samuel hörde något igen så skulle 
han säga ”Tala Herre din tjänare hör”. Det betydde att Samuel nu var öppen för att lyssna 
till Gud om Gud ville prata med honom. Samuel gjorde så som Eli hade sagt och då fick 
Samuel höra Gud tala till honom för första gången! 

Berättelsen om Samuel står i 1 Samuelsboken 3:1-10

Av denna berättelse kan vi förstå att Gud vill prata med oss och att det inte spelar någon 
roll om vi är barn eller vuxna. Ibland tar det lite tid att lära sig förstå att det är Gud som vill 
prata med oss. Det är inte riktigt som att höra med sina vanliga öron utan det är mer som 
att lyssna inom sig. Man skulle kunna säga att vi kan lyssna till Gud med hjärtat. Vi behöver 
träna oss att lyssna på Gud! 

Det finns tre väldigt vanliga sätt som Gud använder för att prata med oss.

1/ När vi läser bibeln
Låt ett barn komma fram och hålla i en bibel.

Ibland när vi läser något i bibeln så tycker vi att det stämmer precis på våra liv. Vi kanske 
har en fråga vi skulle vilja ställa till Gud och när vi läser i bibeln så märker vi att vi får svar 
på den frågan. Om vi läser bibeln en liten stund varje dag så får vi veta vad Gud vill och hur 
han är. 

2/ När vi ber
Låt en person komma fram och knäppa händerna. 

När vi ber till Gud så är det som ett samtal. I ett samtal är det ju inte bara en person som 
pratar. När vi pratar med en kompis så turas vi om att prata och lyssna. När vi ber till Gud
behöver vi också lyssna om han vill säga något till oss. Gud kanske inte pratar med oss med 
en röst som hörs tydligt men han kan tala med oss genom att vi får en speciell tanke eller 
känsla inom oss, eller så kanske vi ser en bild när vi blundar eller hör några ord inom oss. 
Det kan vara Gud som vill säga något till oss. 

3/ När en annan människa talar med oss 
Låt två personer komma fram och låtsas prata med varandra. 
En person kanske säger något viktigt till oss precis när vi behöver höra det. 

När vi tittar på dessa tre exempel så kan vi förstå att Gud kan prata med oss alla. Vi kan alla 
läsa i bibeln, vi kan alla be och vi kan alla vara öppna för att Gud kanske vill säga något till 
oss genom en kompis. 

Här kan du som ledare gärna dela ett vittnesbörd om någon vardaglig situation där Gud har 
talat till dig. 



Orden bygga, lyssna, berätta, älska och växa kopplar ihop 
med tjänstegåvorna som räknas upp i Efesierbrevet 4:11. 

Hur känns det när du tänker på att vi kan lära oss lyssna till Gud? 
Vad tror du att Gud skulle vilja säga?
Har du provat att lyssna på Gud någon gång?

Samtalsfrågor

De människor som har en speciell gåva och personlighet att lyssna vad Gud säger kallar 
bibeln för profeter. Läs mer om detta på pappret med rubriken ”Vad är en apostel, profet,
evangelist, herde och lärare?"

Bön
Tack Gud att du är vår pappa och att du vill prata med oss. Hjälp oss att stanna upp en 
liten stund och lyssna på dig. Lär oss att känna igen din röst. Amen.

Kreativitet/aktivitet
Till denna andakt finns ett aktivitetsblad som barnen kan göra för att lära sig mer. 
Det finns att ladda ner och skriva ut på www.fralsningsarmen.se/ung/

Lek/tävling
Denna tävling går ut på att försöka känna igen vardagliga ljud. Dela in barnen i lag med två
personer i varje. Spela upp olika ljud på din telefon eller dator eller gör själv olika ljud utan 
att visa barnen vad ljuden kommer ifrån. (Prassla med papper, studsa en boll, vissla med en 
pipa, skriva med en penna, spela på ett instrument etc.) Låt lagen skriva ner sina gissningar 
på ett papper och gå sedan igenom de rätta svaren tillsammans.  
 

http://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!

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 



Andakt
Idag ska vi titta på cirkeln där det står BERÄTTA och fundera över vad det betyder. 

Har du hört några goda nyheter den senaste veckan?

Berätta som ledare om en god nyhet som du har hört och låt sedan barnen berätta om 
goda nyheter de har hört. Det kan också vara nyheter som de sett på tv eller sociala medier 
men också nyheter som de hört från kompisar, i skolan eller i familjen. 

I bibeln används ofta ordet evangelium. Det ordet betyder goda nyheter. De goda nyheterna 
som berättas i bibeln är att Jesus föddes till jorden, att han levde här för att hjälpa 
människorna och för att visa människorna vem Gud är. Jesus älskar alla människor och han 
dog på ett kors för att vi skulle kunna få förlåtelse när vi gjort fel. Efter att Jesus hade dött 
la man honom i en grav. Efter tre dagar blev han levande igen. Det är goda nyheter. 

I bibeln kan vi läsa om de första kvinnorna som kom till Jesus grav och upptäckte att den 
var tom eftersom Jesus hade uppstått. Dessa kvinnor mötte en ängel som sa till dem att 
de skulle gå och berätta för de andra lärjungarna att Jesus nu levde. Kvinnorna gjorde som
ängeln hade sagt och skyndade sig att berätta den goda nyheten för de andra lärjungarna. 

Berättelsen om kvinnorna vid graven står i Matteus 28:1-8

Du och jag som är lärjungar till Jesus har också fått i uppdrag att berätta för andra 
människor om att Jesus finns och att han är levande. Vissa människor tycker att det är hur 
lätt som helst att prata med andra om att de tror på Jesus. Andra tycker att det är lite svårt. 
Vi är ju olika men vi kan alla vara med och hjälpa till!

I bibeln berättas om en lärjunge som hette Matteus. När han hade mött Jesus och blivit vän 
med honom tyckte han att det var så fantastisk att han ville att alla hans vänner skulle få 
träffa Jesus. Matteus ordnade därför en fest hemma hos sig. Till den festen bjöd han in 
Jesus. Han bjöd också in de kompisar han hade som inte kände Jesus och som alltså inte 
var kristna. På detta sätt fick hans vänner en chans att själva se vem Jesus är. Ibland ordnar 
vi en fest hemma eller på kåren. Om vi bjuder in vänner som ännu inte tror på Jesus så att 
de får möta oss och våra vänner som tror på Jesus så kanske de blir nyfikna på vem han är!

Berättelsen om när Matteus bjöd in till fest finns i Matteus 9:9-13

BERÄTTA
Vi vill att fler ska få 
veta vem Jesus är! 



Orden bygga, lyssna, berätta, älska och växa kopplar ihop 
med tjänstegåvorna som räknas upp i Efesierbrevet 4:11. 

Hur sprids goda nyheter?
Har du många kompisar som säger att de inte tror på Gud? Varför tror du att de tycker 

Om du skulle berätta för en kompis vem Jesus är vad skulle du då säga?
Om du skulle bjuda med en kompis till kåren vad skulle du då vilja att ni gjorde 

Samtala om:

det är svårt att tro på Gud?

tillsammans på kåren?

De människor som har en speciell gåva och personlighet att berätta de goda nyheterna för 
andra människor kallar bibeln för evangelister. Läs mer om detta på pappret med rubriken 
”Vad är en apostel, profet, evangelist, herde och lärare?"

Kreativitet/aktivitet
Till denna andakt finns ett aktivitetsblad som barnen kan göra för att lära sig mer. 
Det finns att ladda ner och skriva ut på www.fralsningsarmen.se/ung/

Extra aktivitet: Gör affischer
Gör affischer med rubriken Goda nyheter. Berätta med ord och bilder att Jesus är levande 
och att han älskar alla människor. Ni kan göra det på dator eller rita och skriva för hand. 
Sätt upp massor av affischer på olika platser på er kår. Kanske finns det någon annan 
plats i er stad där man också får sätta upp sina affischer?

Bön
Tack Jesus att du är vår bästa vän. Hjälp oss att berätta om dig för våra kompisar som inte 
har lärt känna dig. Amen.

Lek/tävling
Gissa vem jag tänker på!
Låt en person i gruppen tänka på en känd person. Övriga deltagare ställer frågor till 
personen. Det ska vara frågor som kan besvaras med ja eller nej. Hur många frågor behövs 
för att gissa rätt person? Denna lek kan också göras i två lag där ett lag i taget ställer frågor 
och får poäng beroende på hur snabbt man lyckas gissa vilken person det andra laget 
tänker på. 

http://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
 

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



Andakt
Idag ska vi titta på cirkeln där det står ÄLSKA och fundera över vad det betyder. 

Ta fram ett stort papper eller en whiteboard och skriv ordet älska i mitten. 
Fråga barnen vad de tänker på när de hör ordet älska. Skriv barnens ord runt om pappret. 

Låt barnen förklara hur de tänker kring orden som står på pappret. 
Fyll själv på med orden se och ge.

När vi visar att vi ser en annan människa genom att vi frågar hur personen mår eller genom 
att vi stannar och pratar med den så är det ett sätt att visa kärlek. När vi ger något till en 
annan människa så är det också ett sätt att visa kärlek. Vi kan dela med oss av vårt godis, 
vi kan vara en vän till någon som är ensam eller vi kan ge av våra pengar till någon som 
inte har mat. Att se och att ge är två sätt att visa kärlek som Jesus ofta använde. 
Det finns många exempel i bibeln på att Jesus såg människorna som var rädda eller 
ensamma och han visste vad de behövde. Han gav människorna både förbön och praktisk 
hjälp när de behövde. Jesus älskar oss människor så mycket att han till och med gav sitt 
liv för oss när han dog på korset. 

I bibeln uppmanar Gud oss att älska varandra. 

Läs denna bibelvers högt. Läs lite i taget och låt barnen läsa efter. 
Johannes 13:34-35 Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat 
er ska ni också älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra 
kärlek. När vi som tror på Jesus älskar varandra så kommer andra människor att se Guds 
kärlek genom oss!

Precis som Jesus visade sin kärlek till människor när han gick här på jorden genom att 
hjälpa dem på olika sätt, så vill han visa sin kärlek till dig genom att hjälpa dig. 
Ibland tycker vi att livet är jobbigt. Vi kanske oroar oss för något eller känner oss ledsna 
eller tyngda av olika händelser. Jesus vill att vi ska komma till honom när vi behöver stöd 
och omsorg. Han har inbjudit oss att komma till honom med allt som är svårt eller jobbigt.  

Läs denna bibelvers högt. Läs lite i taget och låt barnen läsa efter.
Matteus 11:28 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag skall skänka er vila. 

ÄLSKA
Vi behöver ta hand 

om varandra!



Orden bygga, lyssna, berätta, älska och växa kopplar ihop 
med tjänstegåvorna som räknas upp i Efesierbrevet 4:11. 

Jesus älskar oss människor. Hur visade han det när han levde här på jorden? 

Vad kan vi göra för att visa våra vänner och vår familj kärlek?
Hur kan vi hjälpa andra barn och att känna sig hemma i kyrkan?

Samtalsfrågor

Försök att komma på flera exempel.

De människor som har en speciell gåva och personlighet att visa omsorg och kärlek till 
andra människor kallar bibeln för herdar. Läs mer om detta på pappret med rubriken 
”Vad är en apostel, profet, evangelist, herde och lärare?"

Bön
Hjälp oss att visa kärlek till varandra och att särskilt se den som är ensam eller ledsen. 
Amen.

Kreativitet/aktivitet
Till denna andakt finns ett aktivitetsblad som barnen kan göra för att lära sig mer. 
Det finns att ladda ner och skriva ut på www.fralsningsarmen.se/ung/

Lek/tävling 
Bygg en enkel hinderbana i rummet. Dela in barnen i par och låt dem två och två ta sig 
igenom hinderbanan. Det ena barnet ska ha förbundna ögon och det andra barnet leda 
den som inte ser. Prova först en gång och låt sedan varje par göra hinderbanan på tid. 
Vem är snabbast? Det går också att göra en annan variant där båda barnen är seende 
men istället är de ihop bundna i ett ben var. 

http://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 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 
 

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



Andakt
Idag ska vi titta på cirkeln där det står VÄXA och fundera över vad det betyder. 

Fråga barnen om de kan gissa hur lång du är. Vem gissar närmast?
Fråga barnen om det vet hur långa de är. 
Fråga barnen hur det märks att man har vuxit. 
Exempel på svar: Att kläderna eller skorna blir för små, att cykeln blir för liten, 
att man får åka en viss åkattraktion på nöjesfältet, att man blivit längre än sina föräldrar…

När vi idag ska tala om att växa så handlar det inte om att växa och bli längre eller starkare 
i kroppen utan det handlar om att växa i sin tro på Jesus. Man skulle kunna säga att vårt 
hjärta växer och det blir mer fyllt av kärlek till Gud och till varandra. 

För att växa i vår tro behöver vi läsa i bibeln. Bibeln är som mat för vår tro. Precis som vi
behöver mat som ger vår kropp näring så att den kan växa så behöver vi läsa bibeln för att 
vår tro ska växa. Genom bibeln lär vi oss mer om vem Jesus och Gud är. För att växa i vår 
tro behöver vi också träffa andra kristna så att vi kan lära oss av varandra och prata om vår 
tro. Det kan vara bra att samtala med någon som har trott på Jesus länge och fråga vad de 
har lärt sig och vad de har för råd att ge oss. Vi växer också genom att vara tillsammans 
med Gud. Det kan vi till exempel vara genom att be eller sjunga lovsång. En annan sak som 
gör att vi växer i vår tro är att vi börjar använda vår tro. Det kan vi göra genom att till 
exempel be för någon kompis, berätta för någon om vår tro eller hjälpa någon som har det 
svårt. Ibland behöver man vara lite modig för att våga börja använda sin tro men då ska vi
komma ihåg att Jesus har lovat att alltid vara med oss.  

I bibeln berättas det om att Jesus hade en längtan att växa i sin tro och kunskap när han 
var barn. När han var 12 år kom han till Jerusalem för att fira påsk tillsammans med sina
föräldrar. Det var massor av folk i den stora staden. En dag fick Jesus besöka det vackra 
templet som fanns i Jerusalem. Där satte han sig och lyssnade på lärarna och han passade 
på att ställa frågor. Han ville lära sig mer! När hans föräldrar skulle ge sig hem till sin egen 
stad vandrade de tillsammans med många andra vänner och släktingar. Det var ett stort 
sällskap av människor. Efter en dags vandring upptäckte de plötsligt att Jesus inte var med! 
De blev väldigt oroliga när de förstod att han blivit kvar i Jerusalem. De vände tillbaka och 
letade efter honom, efter tre dagar fann de honom i templet. Där satt Jesus mitt bland 
lärarna och både lyssnade och svarade på frågor. Alla de vuxna runt omkring blev förvånad 
att en 12-åring kunder veta så mycket om Gud. Jesus sa att han behövde vara i sin faders 
hus, Guds hus. 
Berättelsen om Jesus i templet finns att läsa i Lukas 2:41-52

VÄXA
Vi lär känna Jesus 

mer genom att 
läsa Bibeln!

 



Har du pratat om tron med någon som har trott på Jesus riktigt länge? Vad frågade du? 

Hur kan vi komma ihåg att läsa lite i bibeln varje vecka eller varje dag? Ge varandra tips!
Finns det något i bibeln som du tycker är svårt att förstå? Gör en lista med svåra frågor 

Samtalsfrågor

Vad fick du för svar? Vad skulle du vilja fråga om?

som ni kan samtala om i er grupp. Ni kanske måste spara några av frågorna och 
fortsätta en annan gång. 

De människor som har en speciell gåva och personlighet att hjälpa andra människor att växa 
i tron kallar bibeln för lärare. Läs mer om detta på pappret med rubriken ”Vad är en apostel,
profet, evangelist, herde och lärare?"

Bön
Tack Jesus att du vill hjälpa oss att växa och lära känna dig mer för varje dag. Amen.

Kreativitet/aktivitet
Till denna andakt finns ett aktivitetsblad som barnen kan göra för att lära sig mer. 
Det finns att ladda ner och skriva ut på www.fralsningsarmen.se/ung/

Lek/tävling 
Dela upp barnen i två lag och gör en stafett! Tävlingen går ut på att en deltagare i taget 
lägger sig på golvet och sträcker ut sig så långt som möjligt. Därefter lägger sig nästa 
deltagare direkt efter genom att nudda med fötterna mot händerna på deltagaren innan. 
När deltagarna ”tar slut” flyttar sig den som la sig först och lägger sig längst fram osv. 
Det lag som först kommer till mållinjen på detta sätt har vunnit. Det behövs minst 
två deltagare i varje lag för att genomföra tävlingen. 

Orden bygga, lyssna, berätta, älska och växa kopplar ihop 
med tjänstegåvorna som räknas upp i Efesierbrevet 4:11. 

http://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 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
 

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

BIBEL



BYGGA
Du och jag formar 
kyrkan tillsammans!

Andakt
Idag ska vi titta på cirkeln där det står BYGGA och fundera över vad det betyder. 

Vad är det roligaste eller svåraste du har byggt någon gång? 
Låt barnen berätta om olika saker de byggt och varför det var roligt eller svårt att bygga det.

I bibeln står det att Gud bygger sin kyrka här på jorden och att kyrkan byggs med oss 
människor som byggstenar. Kyrkan är alltså inte byggnaden där vi möts utan kyrkan består 
av massa olika människor som tillsammans formar kyrkan. Vi är var och en som en levande 
byggsten som hela kyrkan byggs upp av. Det är ganska spännande att tänka på att kyrkan 
byggs av levande byggstenar, det betyder ju att hela kyrkan är levande! Vi behövs alla och 
vi har alla något att bidra med i kyrkan. 

Kanske är kyrkan både det roligaste och det svåraste Gud bygger. Roligast för att det är så 
spännande att alla vi människor är så olika. Kyrkan blir ju väldigt speciell och unik när alla 
människor med olika åldrar, bakgrund, intressen och personlighet kommer tillsammans. 
Det kan också vara svårt att bygga kyrkan eftersom vi människor inte alltid vill anpassa 
oss efter varandra och hjälpas åt. 

Bibeln beskriver att det är väldigt viktig att ha rätt grund när man bygger. Grunden måste 
man lägga först och om den blir bra kan hela bygget bli bra. Grunden för kyrkans bygge är 
Jesus. Han är den som gör att alla vi som är kyrkan håller ihop med varandra. Vi hör ihop 
för att vi tror på Jesus. Utan Jesus skulle det inte finnas någon kyrka.  

Läs bibelordet:
Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns och den grunden är Jesus Kristus. 
1 Korinthierbrevet 3:11 

Försök att lära er bibelordet utantill! Kanske blir det lättare att komma ihåg om ni hittar på 
rörelser till texten. 



Orden bygga, lyssna, berätta, älska och växa kopplar ihop 
med tjänstegåvorna som räknas upp i Efesierbrevet 4:11. 

Vad kan du hjälpa till med i din kyrka/kår?
Känner du många av de som är med i din kyrka/kår? Hur kan ni lära känna varandra 

Hur märks det att ni tror på Jesus i er kyrka/kår?

Samtalsfrågor

bättre? 

De människor som har en speciell gåva och personlighet att hjälpa andra att hitta sin plats 
när vi tillsammans bygger kyrkan kallar bibeln för apostlar. Läs mer om detta på pappret 
med rubriken ”Vad är en apostel, profet, evangelist, herde och lärare?"

Bön
Tack att vi får vara levande stenar i kyrkan. Hjälp oss alla att hitta just vår plats, där du 
behöver oss bäst. Amen.

Kreativitet/aktivitet
Till denna andakt finns ett aktivitetsblad som barnen kan göra för att lära sig mer. 
Det finns att ladda ner och skriva ut på www.fralsningsarmen.se/ung/

Lek/tävling 
I denna tävling tävlar två barn mot varandra genom att bygga ett torn av klossar. Det går 
också bra att använda ex. kubben från ett kubbspel. De tävlande ska bygga ett torn genom 
att växelvis sätta en kloss var. Den som sätter klossen då tornet rasar har förlorat tävlingen.

 

http://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!

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
 

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



MÅLARBILD
 

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

=



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
 

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



ÄLSKA BERÄTTA

VÄXA

BYGGA

LYSSNA

Du och jag formar 
kyrkan tillsammans!

Vi lär känna Jesus 
mer genom att 

läsa Bibeln!
 

 Vi behöver ta hand 
om varandra!

Vi vill att fler ska få 
veta vem Jesus är!

Gud vill prata 
med oss!

Orden bygga, lyssna, berätta, älska och växa kopplar ihop 

med tjänstegåvorna som räknas upp i Efesierbrevet 4:11. 

BIBEL

Den här affischen finns att ladda ner på www.fralsningsarmen.se/ung

Den går att skriva ut i A4 och A3. 



ÄLSKA
Vi behöver ta hand 

om varandra!

BERÄTTA
Vi vill att fler ska få 
veta vem Jesus är! 

VÄXA
Vi lär känna Jesus 

mer genom att 
läsa Bibeln!

 

BYGGA
Du och jag formar 
kyrkan tillsammans!

LYSSNA
Gud vill prata 

med oss!

Orden bygga, lyssna, berätta, älska och växa kopplar ihop 

med tjänstegåvorna som räknas upp i Efesierbrevet 4:11. 

Den här affischen finns att ladda ner på www.fralsningsarmen.se/ung

Den går att skriva ut i A4 och A3. 


