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#Lärjunge
En lärjunge är en person som tror på Jesus och vill ha honom som sin förebild. Du kan vara 

en lärjunge till Jesus i din vardag! Han har lovat att vara med oss alla dagar. Det här häftet 

berättar lite om vad det innebär att vara en lärjunge till Jesus och samtidigt vara medlem i 

Frälsningsarmén. Häng med i #LÄRJUNGE och se om detta är något för dig! 

Ps. Visste du detta om Frälsningsarmén? 

- Frälsningsarmén vill berätta om alla människor för Jesus 

- Frälsningsarmén är en kristen kyrka som hjälper många människor 

- Frälsningsarmén startades 1865 av William Booth i London i England 

- Frälsningsarmén finns idag (år 2019) i ca 130 länder runt om hela världen 

Varje samling innehåller:

Dagens samling Dagens bibelord Uppdraget
Svenska Folkbibelns översättning



Livet
Dagens samling:

Dagens bibelord: Uppdraget:

Har du tänkt på att du har fått livet helt gratis? Livet är en gåva från Gud som har skapat 

dig. Han älskar dig och vill att du ska göra det allra bästa av det liv som du har fått. Har 

du tackat Gud för livet idag? 

 

Bön: Tack Jesus för att du har gett mig livet. Hjälp mig att göra det bästa med mitt liv. 

AMEN 

Jag tackar dig för att jag är 

så underbart skapad.

Psaltaren 139:14

Tacka Gud för någonting 

varje dag under en vecka. 

Du kan göra en post it-lapp 

för varje dag där du skriver 

upp det du vill tacka för. 

Sätt upp lapparna 

någonstans hemma hos dig.



Älskad
Dagens samling:

Dagens bibelord: Uppdraget:

I Bibeln står det att Gud är kärlek och att han älskar alla människor. Det betyder att just du 

är älskad av Gud. Gud har visat att han älskar oss genom att sända sin son Jesus till jorden 

för att dö på ett kors för vår skull. Eftersom Gud älskar oss så mycket kan vi ge vidare 

hans kärlek till de människor vi möter, så att de också får känna sig älskade! 

 

Bön: Tack för att jag är älskad av dig Gud. Hjälp mig att ge din kärlek vidare till andra 

människor. AMEN 

Så älskade Gud världen att 

han utgav sin enfödde son, 

för att var och en som tror 

på honom inte skall gå 

under utan ha evigt liv.

Johannesevangeliet 3:16

Visa din kärlek till en vän 

eller till någon i familjen 

genom att till exempel baka 

en kaka, städa någons rum, 

bjuda på godis eller trösta 

någon som är ledsen.



Relation
Dagens samling:

Dagens bibelord: Uppdraget:

När du tror på Jesus blir du vän med Gud! Då får du en relation med Gud och behöver lära 

känna honom mer. Det kan du göra genom att be till honom, lyssna till hans röst och läsa i 

Bibeln. Ett annat bra sätt att lära känna Gud bättre är att vara tillsammans med vänner som 

också känner honom. 

 

Bön: Tack Jesus att du är min vän. Hjälp mig att vara en bra vän idag. Jag ber för dem som 

inte har några vänner, att de ska få det och att de ska lära känna dig. AMEN 

Jesus sa: Jag kallar er inte 

längre tjänare, för en tjänare 

vet inte vad hans Herre gör. 

Jag kallar er vänner.

Johannesevangeliet 15:14

Börja varje dag med att säga 

god morgon Gud! Sen kan 

du berätta för Gud hur du 

mår och vad du ska göra 

under dagen. Man kan prata 

med Gud när som helst, till 

exempel när man går till 

skolan eller sitter på bussen.



Jesus
Dagens samling:

Dagens bibelord: Uppdraget:

Bibeln berättar för oss vad Jesus sa och gjorde när han levde här på jorden som en 

människa. Det allra viktigaste Bibeln berättar om Jesus, är att han är Guds son och att han 

dog på ett kors för att vi skulle kunna få förlåtelse för allt som vi har gjort fel. Jesus har 

gjort det möjligt för oss att komma till Gud, han är vägen till vår far i himlen! 

 

Bön: Tack Jesus för att du är Guds son och att du kom till jorden som en människa. Tack 

för att jag kan få förlåtelse när jag har gjort något fel. AMEN 

Jesus sa: Jag är vägen, 

sanningen och livet. Ingen 

kommer till Fadern utom 

genom mig.

Johannesevangeliet 14:6

Har du tänkt på att det finns 

många kors där vi bor och 

rör oss? Håll utkik efter kors 

och räkna efter hur många du 

ser! Du kan titta efter kors på 

kyrkor, annonser, människors 

smycken eller kläder eller 

kanske hemma hos dig själv.



Uppdrag
Dagens samling:

Dagens bibelord: Uppdraget:

Jesus kom till jorden för att rädda världen. Nu vill han ha vår hjälp med det uppdraget! Alla 

människor i hela världen behöver få höra om Jesus och vi kan vara med i uppdraget genom 

att berätta för andra människor om honom. Vi kan vara med och göra världen till en bättre 

plats. Gud har gett oss den helige Ande som hjälper oss. 

 

Bön: Gode Gud, jag vill gärna vara med och hjälpa till med ditt uppdrag. Visa mig hur jag 

kan göra det. AMEN 

Men när den helige Ande 

kommer över er ska ni få 

kraft att bli mina vittnen, 

i Jerusalem, i hela Judéen 

och Samarien och ända till 

jordens yttersta gräns.

Apostlagärningarna 1:8

Tänk på en person som du 

känner väl. Fundera på hur 

du skulle kunna berätta om 

Jesus för den personen? 

Prova och se hur det går!



Näring
Dagens samling:

Dagens bibelord: Uppdraget:

För att din kropp ska kunna växa behöver du näring som finns i maten vi äter. För att må 

bra behöver du äta flera gånger varje dag. Vi som tror på Jesus behöver också näring för 

att kunna växa och utvecklas som lärjungar. Bibeln är som näring för oss. När vi läser 

bibeln kan vår tro växa eftersom vi förstår mer om Jesus och lär känna honom bättre. 

 

Bön: Tack Gud för Bibeln. Hjälp mig så att jag kan lära mig mer om dig och förstå mer av 

det som står i Bibeln. AMEN 

Ditt ord är mina fötters lykta 

och ett ljus på min stig.

Psaltaren 119:105

Läs en bibelvers varje dag. 

Kanske kan du använda en 

bibelapp?



Gemenskap
Dagens samling:

Dagens bibelord: Uppdraget:

Vi som tror på Jesus behöver varandra! Gud har tänkt att kåren ska vara en plats där vi får 

hjälp och stöd av andra kristna så att vår tro kan växa. Kåren är en gemenskap för alla 

människor, det spelar ingen roll hur gammal man är, var man är född eller vad man jobbar 

med. I kåren kan vi tjäna Jesus med de gåvor och talanger han har gett oss. 

 

Bön: Jag ber för alla människor som finns i kåren. Hjälp oss att älska dig Jesus och att 

älska varandra. AMEN 

När ni samlas har alla 

någonting att ge: en psalm, 

en undervisning, en 

uppenbarelse, ett tungotal 

och en uttydning. Låt allt bli 

till uppbyggelse.

1 Korinthierbrevet 14:26

Fråga din ledare om det finns 

någonting som du kan hjälpa 

till med på kåren. När du 

hjälper till på kåren tjänar du 

Jesus. Detta leder till att kåren 

blir ännu bättre och härligare! 

Då kommer fler att trivas och 

vilja vara med.



Evighet
Dagens samling:

Dagens bibelord: Veckans uppdrag:

Har du funderat över vad som händer när vi dör? Bibeln berättar att vi får komma till Gud 

när vi dör. Vi vet inte riktigt hur det blir i himlen men eftersom Gud är god och kärleksfull 

så kan vi vara säkra på att det blir bra. 

 

Bön: Tack gode Gud för att du tar emot oss i din himmel när vi dör. AMEN 

Och Gud ska torka alla tårar 

från deras ögon. Döden ska 

inte finnas mer, och ingen 

sorg och ingen gråt och 

ingen plåga, för det som förr 

var är borta.

Uppenbarelseboken 21:4

Har du varit på en kyrkogård 

någon gång? Be en vuxen 

person följa med dig dit. 

Kanske kan ni prata lite om 

hur det är när någon man 

tycker mycket om dör.



Tre bra punkter
När och om du väljer att bli medlem i Frälsningsarmén får du ett 

intyg där det står tre punkter. Dessa punkter kan man säga 

beskriver vad det innebär att vara barn och medlem i 

Frälsningsarmén. 

Jag och Gud 

Jag vill lära känna Jesus bättre genom att läsa bibeln, be, lyssna

till honom och följa hans råd.

Jag, familjen och vännerna 

Jag vill lyda mina föräldrar, glädja min familj och vara en bra vän. 

Jag och världen runt omkring 

Jag vill berätta om kärleken från Gud och göra det jag kan för att

hjälpa andra. 



Ordlista
Frälst- att bli räddad. När vi tror på Jesus, att han dog på korset och att han lever idag 

blir vi frälsta. Då får vi en hel relation med Gud igen och får kallas för Guds barn. 

 

Församling- en grupp människor som tror på Jesus. 

 

Kår- Frälsningsarméns församlingar. Kår betyder dessutom kropp. 

 

Kårledare- pastorn eller prästen på Frälsningsarmén. 

 

Bön- att tala med Gud och att lyssna till Gud. 

 

Tjäna Jesus- att använda sina gåvor och talanger för att göra något för Gud och för 

andra människor. 

 

Tungotal- ett bönespråk som vi får av den helige Ande. 

 

Ära- att hylla och fira. Vi kan ära Gud på olika sätt.  

 

Vittna- att berätta om något man varit med om, sett eller hört.



Bön 

Bästa pappa, som är här 

Alla barnen du har kär 

Du som bor här inom mig 

Jag vill lära känna dig 

  

Hjälp mig lyda mamma och pappa 

Och din kärlek aldrig tappa 

Jag vill lyssna till dig, min Herre o Kung 

Hjälp mig sprida glädje, till gammal som ung 

  

Hjälp mig läsa Bibeln och be 

Så att jag din kärlek kan se 

Vara en vän och hjälpa andra 

Med dig, min hjälte, vill jag alltid vandra 




