
GUD
Varje Dag 
med

Denna bok tillhör:

Bok

3



Dear Parent,

Most parents take good care of their children. They make 
sure they have good food, adequate clothing and a 
safe place to live. Looking after a child’s physical needs 

is a major part of good parenting!

But what about your child’s spiritual needs? This book will help 
your child develop a relationship with God. The teaching is not 
from any particular church or denomination – it is from God’s 
Word, the Bible. This devotional book is designed to guide your 
child in his or her quiet time with God each day.

As your child reads this book, he or she will get to know God 
better and be challenged to live in a way that pleases Him. Your 
child will be encouraged to be obedient, respectful, kind and 
loving. He or she will learn character traits such as courage, 
thankfulness and contentment. Your child will also learn how to 
resist those who want him or her to do wrong and how to forgive 
others.

This book is written simply and clearly and includes fun activities. 
You might even enjoy working through the book together!

Encourage your child to have a quiet time with God each day. You 
will be helping establish good habits that will impact your child 
forever!

God wants you to have time with Him every day! 
You do this when you read the Bible and pray. 
This book will help you. Here is what to do:

Stop what you are doing. Get a pen or 
pencil. Take this book. Take your Bible if you 
have one.

Sit in a quiet place. Ask God to help as you 
read in His Word today.

Read. Start with #1 in this book. Read the 
Bible verses at the top of the first page. Read 
and do each part on both pages.

Think about what you read. Is there 
something God wants you to do? Is there 
something you can thank God for?

Pray. Ask God to help you obey Him. 
The prayer at the bottom of the page will 
help you.

Spending time with God is fun!

Will you spend time 
with Him today?
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How to use this book!
Hej. 

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

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

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

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

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

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

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

Gud välsigne dig!
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Använd boken så här:



Bön:

1 En sjuk man

Läs Markus 1:40-42
En spetälsk kom fram till honom och föll på knä och bad: 

"Om du vill, så kan du göra mig ren.”

Jesus förbarmade sig, räckte ut handen och rörde vid 
honom och sade: "Jag vill. Bli ren!" Genast försvann 

spetälskan från honom och han blev 
ren.

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

 Jesus botade den sjuke mannen.

 En man som hade spetälska kom till Jesus.

 Jesus ville hjälpa honom.

Jesus är Gud, Sonen. Gud bryr sig om dig. Du får be honom 
om hjälp med dina problem. Han kanske tar bort problemet. 
Han kanske låter det vara kvar för att du ska lära dig lita mer 
på honom.

I Bibeln stårdet: ”Kasta alla era bekymmer på honom, för han 
har omsorg om er” (1 Petr 5:7).

Käre Gud, tack för att du bryr dig om mig. 
Hjälp mig att lita på dig och komma till dig 
med mina problem. I Jesu namn, amen.

Chiffer: Använd koden för att 

upptäcka vad Gud känner för dig.

— — — — — — —
◐ ◌ ◉ ◷ ○ ◑ ○

— — — — — — — —
◓ ◵ ◐ ◕ ◎ ◉ ◵ ◐

◷ ◉ ◍ ◐ ◵ ◎ ● ◕ ○ ◓ ◌ ◑

B D E G I M N O R S U Y



Bön:

2 Gå och visa dig

Jesus hade helat en man som hade spetälska, en hudsjukdom.

Läs Markus 1:43-44
Sedan skickade Jesus iväg honom och sade strängt: "Se 

till att du inte berättar det för någon. Gå i stället och visa dig 
för prästen och bär fram det offer för din rening som Mose 

har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för 
dem." 

Jesus sa till mannen att visa prästen och folket att han 
hade blivit helad. Han varnade mannen att inte berätta för 
någon. Jesus ville inte att folk skulle komma bara för att se 
honom göra underverk. Han ville att de skulle tro på honom.

Använd orden som står i rött för att fylla i meningarna.

__________________ gav mannen en varning.

Mannen skulle inte  _____________  vad Jesus hade gjort för 
honom.

Han skulle  _____________  sig för prästen.

Jesus är Gud, Sonen. Hur vet vi det? Vi vet för att Bibeln 
berättar mycket om Jesus långt innan han föddes på jorden, 
och allt hände som det var sagt. Vi vet också därför att den 
dagen Jesus döptes sa Gud: ”Han är min älskade Son” (Matt 
17:5).

Tror du att Jesus är Gud, Sonen?

Käre Gud, tack för Jesus, din Son. Tack att 
han kom för att rädda mig från synden. I Jesu 
namn, amen.

Hur skulle du vilja 
avsluta den här 

meningen?

Jag vet att Jesus är Gud för att...



Bön:

Guds rätta 
tidpunkt

Jesus sa till mannen han helat vad denne skulle göra härnäst.

Läs Markus 1:44-45
"Se till att du inte berättar det för någon. Gå i stället och 

visa dig för prästen och bär fram det offer för din rening som 
Mose har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för dem." Men 

mannen gick ut och började ivrigt berätta och spred ryktet 
vida omkring. Därför kunde Jesus inte 

längre gå in i städerna öppet, utan 
han stannade ute i ödemarken. Och 
folk kom till honom från alla håll.

Rita linjer för att visa vad som hände

 Mannen måste stanna utanför staden.

 Jesus kom till Jesus från alla håll.

 Människor spred nyheten till alla.

Ännu var det inte rätt tid i Guds plan för Jesus att berätta 
för folket att han var Gud, Sonen. Men den här mannen var 
olydig och berättade för alla.

En del människor vill göra saker på sitt eget sätt. De vill inte 
vänta på att Gud visar dem den rätta tidpunkten. Men Gud 
vet precis den rätta tiden för det som ska hända.

Gud säger: ”Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är 
inte mina vägar…” (Jes 55:8). Du får lita på Guds goda plan 
för ditt liv. Be honom om hjälp att vänta på rätt tid.

Käre Gud, tack att du har en plan för mig. 
Hjälp mig att vänta på rätt tid. I Jesu namn, 
amen.
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Rita en bild som visar en klocka. Den kan 
påminna dig om att vänta på Guds tid.



Bön:

Fyra vänner

Jesus kom till staden Kapernaum. Då...

Läs Markus 2:2-4
...samlades så många att de inte längre fick plats ens 

utanför dörren. Och han förkunnade ordet för dem.  Då kom 
man till honom med en förlamad som bars av fyra män.  
När de för folkmassans skull inte kunde komma fram med 

honom till Jesus, tog de bort taket över 
platsen där han var. De gjorde en 
öppning och sänkte ner bädden som 
den lame låg på.

Red ut orden. Här kan du läsa om hur männen fick fram 
sin vän till Jesus.

(De här orden kan hjälpa dig: bädd, taket, sänkte, öppning)

De gjorde en (pnöpign) 
 
i 

(katet) .

De (knäste) 
 
ner mannen som låg 

på sin (däbd) .

Man kan "bära fram" sina vänner till Jesus genom att be för 
dem, men också genom att berätta för dem om honom. Det 
är kanske inte så enkelt. De kanske inte vill höra eller börjar 
skratta åt det.

Då kan man be Gud om mod. Det kan också vara bra att 
tänka efter vad man vill säga: vad Jesus har gjort i ens liv eller 
vad det betyder att tro på honom.

Käre Gud, jag vill att mina kompisar också ska 
tro på dig. Hjälp mig att berätta för dem. I 
Jesu namn, amen.

4

Skriv ner namnen på två kompisar     

som du vill ska tro på Jesus. Om du vill kan du rita en    
bredvid namnet när du har berättat för denne om Jesus.
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Prick-till-prick: 
Dra streck mellan 
punkterna i 
nummerordning.

Bön:

Jesus förlåter

Männen hjälpte sin vän som inte kunde gå. De bar honom till 
Jesus.

Läs Markus 2:5-7
Jesus såg deras tro och sade till den lame: "Mitt barn, dina 

synder är förlåtna." Nu satt där några skriftlärda, och de 
tänkte i sina hjärtan: "Varför talar han så? Han 

hädar! Vem kan förlåta synder utom 
Gud?"

Synd är allt som du tänker, säger och gör som Gud inte 
tycker om. Den här mannen och hans vänner hade alla 
syndat. Men Jesus såg att de hade tro. De trodde på honom. 
De skriftlärda trodde inte på Jesus. De trodde inte på att han 
hade makt att förlåta synder.

Fyll i de bokstäver som fattas med hjälp av de ord som är 
understrukna ovan:

J _  s u_  såg männens   t _  _ .

De s _r _  _  t_ä_ _ _  trodde inte på Jesus.

De trodde inte att Jesus kunde  _  ö _l _  _  a synder.

Det är bara Gud som kan förlåta synder. Men Jesus är Gud, 
Sonen. Han syndade aldrig. Han dog på korset för att ta 
straffet för våra synder och han uppstod igen.

Om du inte trott på Jesus innan, kan du börja nu! Titta på 
sidorna längst bak i den här boken där det står Känner du 
Gud?  Där kan du få hjälp.

Käre Gud, tack för att du sände Jesus så att jag 
kan få förlåtelse. Hjälp mig att tro på dig. I Jesu 
namn, amen.
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Bön:

Jesus 
bestämmer

De skriftlärde trodde inte att Jesus kunde förlåta synder.

Läs Markus 2:8-11
 Jesus förstod genast i sin ande att de tänkte så inom sig, 

och han sade till dem: "Varför tänker ni så i era hjärtan?  Vad 
är lättast, att säga till den lame: Dina synder är förlåtna, eller 

att säga: Res dig, ta din bädd och gå?  Men för att ni 
ska veta att Människosonen har makt 

på jorden att förlåta synder, säger 
jag dig" – och nu talade han till den 

lame: "Res dig, ta din bädd och gå 
hem!"

Jesus har makt, han bestämmer. Han är Gud, Sonen.

Ringa in de rätta svaren.

Vad har Jesus makt att förlåta?

 Blommor Synder Moln

Vad mer har Jesus makt över i den här händelsen?

 Bilar Hus Sjukdomar

Ibland händer det att människor som har makt gör fel saker 
som skadar andra människor. De använder sin makt för att få 
andra att göra som de bestämmer. Jesus är inte sådan.

Jesus har makt över allting. Men han älskar dig och kommer 
aldrig att göra fel. Bara han kan förlåta dina synder. Bara han 
kan hjälpa dig att göra det som är rätt. Du kan lita på honom 
och följa det som han säger i Bibeln.

Käre Gud, det är så bra att det är du som 
bestämmer. Hjälp mig att lita på dig och lyda 
dig i allt. I Jesu namn, amen.
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KÄRLEK
JESUS

TRO
LYDA
RÄTT

BIBELN
BÄDD

SYNDER
FÖRLÅTA

BESTÄMMA

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

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



Bön:

Stå upp och gå

Jesus pratade med de skriftlärda.

Läs Markus 2:10-12
Men för att ni ska veta att Människosonen har makt på 

jorden att förlåta synder, säger jag dig" – och nu talade han 
till den lame:  "Res dig, ta din bädd och gå hem!"  Då reste 

mannen sig upp, och genast tog han sin bädd och gick ut 
inför ögonen på dem alla. Och alla blev 

utom sig av häpnad och prisade Gud 
och sade: "Vi har aldrig sett något 
liknande!"

Jesus helade mannen så att han kunde gå. Bara Gud kan 
göra sådant. Folket häpnade och prisade Gud!

Rita mannens ansikte i cirklarna. Visa hur han kände 
innan och efter att Jesus hade helat honom.

Gud är fantastisk! Han kan hela sjuka. Han kan förlåta synder. 
Inte undra på att det finns så många lovsånger om honom. I 
Ps 96:4 står: ”Stor är Herren och högt prisad”.

Gud förtjänar vår lovsång. Men det räcker inte att bara säga 
snälla saker om honom. Bästa sättet att ära Gud är att tro på 
honom och lyda honom.

Käre Gud, du är stor! Hjälp mig att ära dig 
genom att tro på dig och följa dig. I Jesu 
namn, amen.
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Innan Efter

Labyrint: Hjälp mannen att ta sig förbi 
människorna och komma hem.



Bön:

En bonde

Jesus berättade det här för en stor folkmassa.

Läs Markus 4:3-6
"Lyssna! En såningsman gick ut för att så.  När han sådde 

föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det.  En 
del föll på stenig mark där det inte hade mycket mylla, och 

det kom upp snabbt eftersom det inte hade djup 
jord.  Men när solen steg sveddes 
det, och eftersom det saknade rot 
vissnade det bort."

Rita linjer för att visa vad som hände:

 En bonde brände upp några plantor.

 Fåglarna föll på många ställen.

 Säden åt upp säden.

 Solen planterade säd.

Säden är som Guds ord. En del människor vill inte höra det. 
Andra tycker om att höra, men gör inte som Gud säger.

Gud vill gärna att vi läser hans ord varje dag. Men vad händer 
sedan? Glömmer vi vad vi har läst? Fortsätter vi att göra saker 
som Bibeln säger att vi inte ska göra?

När vi följer Guds ord börjar vi likna Jesus mer och mer. Detta 
tycker Gud om. Bibeln förändrar hur vi tänker och gör, det är 
därför det är bra att läsa den varje dag.

Käre Gud, tack för Bibeln. Hjälp mig att läsa 
i den varje dag. Hjälp mig lyda det som du 
säger. I Jesu namn, amen.
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Finn fem fel. Hitta och ringa in fem 
ställen där bilderna är olika.



Bön:

Mer säd

Jesus avslutade sin berättelse.

Läs Markus 4:7-8
"En del föll bland tistlar, och tistlarna sköt upp och kvävde 

det så att det inte gav någon skörd. Men en del föll i god 
jord, och det sköt upp och växte och gav skörd, trettiofalt 

och sextiofalt och hundrafalt ."

Tistlarna var starkare än plantorna och tog över. Andra 
sädeskorn föll i god jord. De växte och gav en jättefin skörd.

Hur stor blev skörden från säden som växte i god jord? Sök 
efter siffrorna i bibelversen och skriv dem på vetekornen 
här:

Vi vill vara som den goda jorden. Låta Guds ord komma in i 
hjärtat och tankarna. Lyssna på Gud och göra det han säger. 
Han vill förändra oss och göra oss mer lika Jesus.

I Bibeln står det: ”Var ordets görare, inte bara dess hörare…” 
(Jak 1:22). Jesus sa också: ” Om ni älskar mig håller ni fast vid 
mina bud.” (Joh 14:15). Vill du läsa och följa Guds ord?

Käre Gud, hjälp mig lyda ditt ord. Förändra 
mig och gör mig mer lik Jesus. I Jesu namn, 
amen.

9

Rita något som du skulle vilja odla.



Bön:

En storm Allt var bra tills stormen kom. Så är det också i livet ibland. 
Kanske någon man älskar blir sjuk. Kanske måste familjen 
flytta till ett nytt ställe.

Gud vet när det händer svåra saker i ditt liv. Han vet ju allt! 
Jesus, Guds Son, var med lärjungarna i båten. Han är också hos 
dig. Lita på honom, att han vill hjälpa dig.

Lärjungarna och Jesus var i båten när en storm blåste upp. 
Lärjungarna blev mycket rädda.

Använd orden i rött för att skriva färdigt meningarna.

 _____________________ var i båten tillsammans med 
lärjungarna.

Plötsligt blåste det upp en  ________________________  !

Lärjungarna blev mycket ___________________________ .

1.

2.
3.

Käre Gud, det är så bra att veta att du känner 
till allt som är jobbigt i mitt liv. Tack för att du 
alltid är hos mig. I Jesu namn, amen.

Jesus hade undervisat hela dagen. Nu var han mycket trött.

Läs Markus 4:35-37
På kvällen samma dag sade Jesus till sina lärjungar: "Vi 

far över till andra sidan." De lämnade folket och tog med 
honom i båten som han var . Även andra båtar följde med.  

Då kom en stark stormvind, och vågorna 
slog in i båten så att den höll på att 
fyllas.
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Prick-till-prick: Dra streck mellan 
punkterna i nummerordning.



Bön:

Rädd! När hemska saker händer är det helt normalt att bli rädd. Vad 
gör du när du blir rädd? Ibland hjälper det att tala med någon 
vuxen som du litar på.

Du kan alltid tala med Gud. Säg till honom vad det är som gör 
dig rädd. Be honom hjälpa dig.  I Ps 138:3 står ” När jag ropade 
svarade du mig, du gav mig frimodighet och kraft i min själ.”

Ringa in rätta svaret:

Vad var lärjungarna rädda för?

 en storm pirater hajar

Vad gjorde de då?

 skrattade      berättade för Jesus    gömde sig

Kan du prata med Jesus när du är rädd?

 ja nej
Käre Gud, tack för att jag kan be till dig när jag 
är rädd. Tack för att du alltid är hos mig. I Jesu 
namn, amen.

Läs Markus 4:36-38
De lämnade folket och tog med honom i båten som 

han var . Även andra båtar följde med.  Då kom en stark 
stormvind, och vågorna slog in i båten så att den höll på att 
fyllas.  Själv låg han i aktern på en dyna och sov. De väckte 

honom och sade: "Mästare ! Bryr du dig inte 
om att vi går under?"
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SÖKORD: Hitta och ringa in orden från 
listan, vågrätt, lodrätt eller diagonalt (även 
baklänges).

K P M J H I J
S T I L L A E
T T B Ö S Y S
Å L O T J V U
B E A R O S S
Z R U S M H T
K G G Y R T O

SJÖ
BÅT

STILLA
STORM

JESUS
STARK
TRYGG

SOV



Bön:

Jesus talar Om du sa åt en storm att vara stilla, skulle den lyda dig? 
Nej! Det är bara Jesus som har makt över stormar. Han är 
Skaparen. Han har all makt.

Jesus kan stilla stormar. Tala med honom när du är rädd. 
Han älskar dig. Han kanske inte stillar din storm genast, men 
Bibeln säger att han vill ge dig frid (Jes 26:3).

Rita en linje för att avsluta varje mening:

 Lärjungarna var rädda för vara tyst.

 Lärjungarna berättade för stilla.

 Jesus sa åt stormen att stormen.

 Stormen blev helt Jesus. Käre  Gud, du har all makt och du älskar mig. 
Hjälp mig att komma ihåg detta när jag blir 
rädd. I Jesu namn, amen.

Jesus och hans vänner var i en båt.

Läs Markus 4:37-39
Då kom en stark stormvind, och vågorna slog in i båten 

så att den höll på att fyllas. Själv låg han i aktern på en dyna 
och sov. De väckte honom och sade: "Mästare ! Bryr du dig 

inte om att vi går under?"  Han vaknade och talade 
strängt till vinden och sade till sjön: 

"Tig! Var tyst!" Då lade sig vinden och 
det blev alldeles stilla.
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Rita en bild som visar en situation när du 
var rädd.



Bön:

Kan du lita på 
honom?

Ibland är det svårt att lita på någon. Kanske har någon du 
litade på svikit dig. Du tänker att kanske Gud också kan svika. 
Du kanske tror att ditt problem är för svårt för Gud.

I Bibeln står: ”O, Herre, Herre , se, du har gjort himmel och 
jord genom din stora kraft och din uträckta arm. För dig är 
ingenting omöjligt.” (Jer 32:17). Gud kommer inte att svika 
dig. 

Att tro betyder att lita på Gud, även om man är rädd.

Ringa in rätt eller fel.

Lärjungarna var inte rädda. rätt fel

Jesus ville att lärjungarna skulle lita på honom rätt fel

Du kan lita på Jesus när du är rädd rätt fel Käre Gud, det är så bra att veta att ingenting 
är för svårt för dig. Hjälp mig att lita på dig när 
jag känner mig rädd. I Jesu namn, amen.

Jesus hade just stillat en väldig storm.

Läs Markus 4:40-41
Han sade till dem: "Varför är ni rädda? Har ni fortfarande 

ingen tro?"

Då greps de av stor fruktan och sade till varandra: "Vem 
är han? Till och med vinden och sjön 

lyder ju honom!"
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Krypto: Fyll i en bokstav för varje siffra.

l t u v d i g o a ö r
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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 det han 
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4
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Bön:

Ett stort 
problem

Överallt där Jesus gick kom människor till honom med sina 
problem.

Läs Markus 5:22-24
En synagogföreståndare som hette Jairus kom dit, och när 

han fick se Jesus föll han ner för hans fötter  och bad honom 
enträget: "Min dotter är döende. Kom och lägg händerna på 

henne så att hon blir frisk och får leva."  
Då gick Jesus med honom.  Mycket 
folk följde efter och trängde sig inpå 
honom.

Jairus var en viktig ledare i kyrkan och hans lilla dotter höll 
på att dö. Han ville att Jesus skulle bota henne. Han bad 
honom om hjälp.

Använd orden i rött för att fylla i nedan.

 kom till Jesus.

Hans lilla flicka höll på att .

Han ville att Jesus  henne.

Han bad Jesus om  .

Har du något stort problem? När du har problem kan du tala 
med Gud om det. Han älskar dig och vill hjälpa dig.

I Bibeln står det: ”Bekymra er inte för något, utan låt Gud få 
veta alla era önskningar…” (Fil 4:6). Du kan tala med Gud när 
som helst och var som helst. Han hör dig. Han kommer att 
svara.

Käre Gud, hjälp mig komma ihåg att tala med 
dig när jag har problem. Tack att du hör och 
svarar. I Jesu namn, amen.
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Labyrint: Finn Jesus väg till Jairus hus.

Jairus hus



Bön:

Bara tro

Jesus stannade till på väg till Jairus hus.

Läs Markus 5:35-36
Medan han ännu talade kom några från 

synagogföreståndarens hus och sade: "Din dotter är död. 
Varför besvära Mästaren mer?"  Men Jesus fäste sig inte vid 

deras ord utan sade till föreståndaren: "Var inte rädd. Bara 
tro."

Vem gjorde vad? Bind ihop satserna med linjer.

 Jairus dotter sa: ”Bara tro.”

 En del människor hade dött.

 Jesus kom från Jairus hus.

Folk sa åt Jairus att det var för sent. Men Jesus sa till 
honom att han bara skulle tro. Kunde Jairus lita på Gud när 
problemet var så stort? Kan du?

Stora problem kan göra oss rädda. Det kanske blir svårt att tro 
att Gud kan hjälpa.

Gud vill att du ska tro på honom. Det betyder att lita helt på 
honom och veta att han alltid håller det han lovar. I Joh 14:27 
kan vi läsa: ”Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.” 
Ditt största problem är inte för stort för Gud!

Käre Gud, hjälp mig att lita på dig när jag är 
rädd. Hjälp mig att komma ihåg att ingenting 
är för svårt för dig. I Jesu namn, amen.
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Skriv bokstäverna i de gula rutorna på 
strecken nedanför. Börja i översta vänstra 
hörnet och fortsätt åt höger rad för rad.

T S R A P O
N O O B P Y
Å M P N E G
Q R U O B D

_ _ _ _ _ _ _ _



Bön:

Hos Jairus

Folk sa att flickan hade dött.

Läs Markus 5:37-39
Han [Jesus] lät ingen följa med utom Petrus, Jakob och 

hans bror Johannes,  och de kom till föreståndarens hus. 
Där såg han upprörda människor som grät och klagade 

högt.  Han gick in och sade till dem: "Varför är ni 
upprörda och gråter? Flickan är inte 
död. Hon sover."

Stryk under de rätta svaren.

Människor grät för att flickan

                   var elak         var död         var sjuk

Jesus sa att flickan bara

                            sov         var sjuk    var död

Jesus visste förstås att flickan var död. Han visste också att 
han kunde väcka henne!

Gud kan du tro på för han ljuger inte (Tit 1:2). Han ändrar 
sig heller aldrig (Jak 1:17). Det som han har sagt i Bibeln är 
fortfarande sant. Du kan tro på hans ord. Du kan lita på hans 
löften.

Det här betyder inte att Gud alltid kommer att göra det som 
du tycker att han borde göra. Gud vet vad som är bäst. Lita 
på honom!

Käre Gud, det är så underbart att du inte 
ljuger och aldrig ändrar dig. Tack för att du gör 
det som är bäst i mitt liv. I Jesu namn, amen.
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TRO
SANN

LITA
BÄST

LÖFTE
SJUK

SOV
PROBLEM

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

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



Bön:

Häpna!

Jesus sa till folket att flickan sov.

Läs Markus 5:40-42
Då hånskrattade de åt honom.  Men han skickade ut 

allesammans, tog med sig barnets far och mor och sina 
lärjungar och gick in dit där barnet låg.  Och han tog barnets 
hand och sade till henne: " Talitha koum! " Det betyder: 

"Flicka, jag säger dig, stå upp!"  Genast reste 
sig flickan och började gå omkring 
– hon var tolv år – och de blev helt 
utom sig av häpnad.

Ringa in rätt eller fel.

Jesus sa att han inte kunde hjälpa henne. rätt fel

Den lilla flickan stod upp och gick. rätt fel

Folket häpnade. rätt  fel

Blir du häpen ibland över det som Gud gör? Han ger liv åt 
allt som lever. Gud har skapat dig också. Han har gett dig liv.

Jesus uppväckte flickan från döden i händelsen vi har läst 
om. Han har makt över liv och död. Är det inte tryggt att 
veta att en sådan fantastisk och mäktig Gud bryr sig om dig?

Käre Gud, du är fantastisk! Tack för att du har 
skapat mig och gett mig liv. Tack för att du 
bryr dig om mig. I Jesu namn, amen.

17

Rita en bild som visar någonting 
fantastiskt som Gud har gjort.



1 = E 4 = M 7 = A 10 = B 13 = R
2 = O 5 = U 8 = S 11 = D 14 = Ö
3 = G 6 = E 9 = T 12 = K 15 = Ä

Bön:

En sjuk kvinna

Medan Jesus var på väg till Jairus hus kom en kvinna fram till 
honom med ett annat problem.

Läs Markus 5:25-28
Där fanns en kvinna som hade haft blödningar i tolv år.  

Hon hade fått lida mycket hos många läkare och lagt ut allt 
hon ägde, men inget hade hjälpt, hon blev bara sämre.  

Hon hade hört talas om Jesus, och 
nu kom hon bakifrån i folkmassan 
och rörde vid hans mantel,  för hon 
tänkte: "Om jag så bara får röra vid 
hans kläder blir jag frisk."

Rita en  framför de meningar som är sanna.

 Kvinnan hade varit sjuk i 80 år.

 Läkarna hade inte kunnat hjälpa henne.

 Kvinnan trodde att Jesus kunde hela henne.

Har du någon gång varit sjuk? Gick du till en läkare då? 
Läkare har fått lära sig under många år hur man kan hjälpa 
sjuka människor. Ofta kan de hjälpa, men inte alltid. Det är 
bara Gud som vet allting om din kropp – han har ju skapat dig! 
Gud kanske helar dig – eller inte. Men han kommer att hjälpa 
dig genom din sjukdom och göra vad som är bäst för dig.

Käre Gud, tack att du hjälper mig när jag är 
sjuk. Jag litar på att du gör det som är bäst för 
mig. I Jesu namn, amen.
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Krypto:
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Bön:

Kvinnan blir 
helad

Den sjuka kvinnan rörde vid Jesus kläder.

Läs Markus 5:29-31
Genast stannade hennes blödning, och hon kände i 

kroppen att hon var botad från sin plåga. Jesus märkte 
genast inom sig att det hade gått ut kraft från honom, och 
han vände sig om i folkmassan och frågade: "Vem rörde vid 

mina kläder?"  Hans lärjungar sade till honom: 
"Du ser hur folket tränger sig inpå dig, 
och så frågar du: Vem rörde vid mig?"

Jesus var inte arg. Han ville bara tala med kvinnan. Han ville 
att hon skulle komma till honom.

Numrera meningarna i rätt ordning.

 Kvinnan blev helad.  

 Kvinnan rörde vid Jesus mantel.  

 Jesus frågade vem som rört honom. 

”Jag är upptagen just nu. Vi får talas vid senare.” Har någon 
sagt så till dig någon gång när du behövde prata om ett 
problem? Ibland har människor helt enkelt inte tid att lyssna.

Men Gud finns alltid där. Han har alltid tid att lyssna. Han vill 
att du ska komma med dina problem och sorger till honom. 
Han bryr sig om dig och vill hjälpa dig.

Käre Gud, det är så bra att veta att jag alltid 
kan tala med dig. Tack att du alltid finns där 
och vill lyssna. I Jesu namn, amen.
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Ordgömma
Skriv ner första bokstaven och 
därefter varannan bokstav på linjen 

Du kan tala med Gud 
om ������������������

APLMLDTCIQNKG



Bön:

Helad!

Jesus bad den som hade rört vid honom att komma fram.

Läs  Markus 5:33-34
Kvinnan visste vad som hade hänt med henne, och hon 

kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och 
berättade hela sanningen för honom.  Då sade han till 

henne: "Min dotter, din tro har frälst dig. 
Gå i frid och var frisk och fri från din 
plåga." 

Kvinnan blev rädd, men Jesus var vänlig mot henne. Han sa 
att hon verkligen blivit frisk för att hon trodde på honom.

Rita kvinnans ansikte i cirklarna. Visa hur hon kände sig 
innan och efter att Jesus hade helat henne.

Gud är stor och mäktig, men Gud är också kärlek. Han bryr 
sig om människor. Han bryr sig om dig när du inte mår så 
bra. Han vet när du är ledsen.

Du behöver aldrig vara rädd för att tala med Gud. Han vill att 
du ska tala med honom om allt. I Ps 46:2 kan vi läsa att ”Gud 
är vår tillflykt och styrka, en hjälp i nöden, väl beprövad”.

Käre Gud, tack att du bryr dig om mig och 
att du alltid finns här för att hjälpa mig. I Jesu 
namn, amen.

20

Innan Efter

Finn fem fel: Ringa in ställena där 
bilder skiljer sig åt.



Bön:

Viloplats

Jesus och hans speciella vänner, som kallades lärjungar eller 
apostlar, hade varit mycket upptagna.

Läs Markus 6:30-32
Apostlarna samlades nu hos Jesus och berättade för 

honom allt vad de hade gjort och vad de hade undervisat 
om.  Han sade till dem: "Kom med till en öde plats där ni 

kan få vara ensamma och vila er lite." 
Det var så många som kom och gick 
att de inte ens fick tid att äta.  De gav 
sig av i båten till en öde plats för att 
få vara för sig själva. 

Stryk orden som inte är med i bibelcitatet här ovanför.

Är du mycket upptagen? Du har skola och läxor. Du kanske har 
någon sport och något arbete du ska sköta hemma. Ibland 
kan det bli för mycket.

Gud har skapat din kropp och han vet att du behöver tid för 
att vila, men du behöver också tid att vara stilla med Gud, läsa 
i hans ord och tala med honom.

Käre Gud, du vet vad jag behöver. Hjälp mig 
att ta tid för att vila och vara tillsammans med 
dig. I Jesu namn, amen.
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Labyrint: Hjälp 
lärjungarna komma 
iväg för att vila med 
Jesus.
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Bön:

Jesus 
undervisar

Jesus och lärjungarna behövde vila.

Läs Markus 6:32-34
De gav sig av i båten till en öde plats för att få vara för sig 

själva.  Men folk såg att de for iväg och många fick veta det, 
och de skyndade dit till fots från alla städerna och kom fram 

före dem.  När Jesus steg ur båten såg han en stor skara 
människor. Han förbarmade sig över 

dem, för de var som får utan herde, 
och han undervisade dem grundligt.

Jesus visste att folket behövde någon som kunde leda dem 
till Gud. Han tog sig tid för att undervisa dem.

Skriv orden i rött baklänges. Sätt in dem på rätt plats.

 ednadildem edasivrednu assamklof

Jesus såg en  ________________ .

Han kände  __________________  med dem.

Han  ___________________ folket.

Många behöver någon som kan leda dem till Gud. Har du 
sådana kompisar? De kanske inte känner Jesus. De kanske 
aldrig har läst i Bibeln eller gått till kyrkan.

Hur kan man leda sina vänner till Gud? Man kan berätta för 
dem om Jesus och vad det betyder att tro på honom. Sidorna 
längst bak i den här boken kan vara till hjälp för dig.

Käre Gud, använd mig för att leda andra till 
dig. Jag vill att mina kompisar och min familj 
också ska tro på dig. I Jesu namn, amen.
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Rita en bild som visar när Jesus undervisar.



Bön:

Hungriga 
människor

Folket hade lyssnat på Jesus hela dagen.

Läs Markus 6:35-36
Timmen var redan sen när hans lärjungar kom till honom 

och sade: "Platsen här är ödslig och timmen är redan sen.  
Skicka i väg dem, så att de kan gå till gårdarna och byarna 

här omkring och köpa sig något att äta."

Rita en  framför de meningar som är sanna.

Det var sent på dagen.

Lärjungarna hade en massa mat till folket.

Lärjungarna ville att människorna skulle gå och köpa 

sig mat.

Lärjungarna oroade sig för hur alla hungriga människor 
skulle få mat.

Alla har väl något som de oroar sig för. Vad oroar du dig för? 

Om du vill kan du skriva ner de saker du oroar dig för på små 
papperslappar. När du har talat med Gud om bekymret på en 
lapp kan du lägga den i en påse, sen gör du samma sak med 
nästa lapp osv. Låt det här påminna dig om att du har gett 
dessa bekymmer till Gud – han kommer att ta hand om dem.

Käre Gud, hjälp mig så att jag inte oroar mig. 
Hjälp mig ge mina bekymmer till dig. Jag vill 
lita på dig. I Jesu namn, amen.
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SÖKORD: Hitta och ringa in orden från 
listan, vågrätt, lodrätt eller diagonalt (även 
baklänges).

F B Y A R N A
F L G A K X B
F O I I Ö N Y
U X L Z P I S
H O O K A E S
G I R G N U H
C Q O T A M T

HUNGRIG
MAT

FOLK
OROLIG

TRO
KÖPA

BYARNA
SENT



Bön:

Fisk och bröd

Lärjungarna ville skicka iväg människorna.

Läs  Markus 6:37-38
Men han svarade: "Ge ni dem att äta." De frågade honom: 

"Ska vi gå och köpa bröd för tvåhundra denarer och ge dem 
att äta?" Han sade till dem: "Hur många bröd har ni? Gå och 

se efter." De tog reda på det och sade: 
"Fem bröd och två fiskar."

En pojke hade en matsäck med fem bröd och två fiskar

(Joh 6:8).

Ringa in de rätta svaren:

1. Vad sa Jesus till lärjungarna att de skulle ge folket?

 pengar mat hus

2. Vem hade en matsäck?

 en mamma en pappa en pojke

Pojken gav Jesus sin matsäck för att hjälpa de hungriga 
människorna.

Man måste inte vara vuxen för att tjäna Gud. Han kan använda 
dig nu för att hjälpa andra.

Gud kan använda dina händer för att göra saker. Vad skulle 
du kunna göra? Han kan använda dina fötter så att du kan gå 
till någon som behöver din hjälp. Vem skulle du kunna hjälpa? 
Gud kan använda din mun för att berätta för någon om 
honom. Vem kan du berätta för?

Käre Gud, tack att jag får tjäna dig. Använd 
mig för att hjälpa andra människor. I Jesu 
namn, amen.
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Gör klart bilden genom 
att rita in pojkens 
matsäck. Färglägg!
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Bön:

Matdags

En pojke gav Jesus sin matsäck.

Läs Markus 6:39-41
Då befallde han att de skulle låta alla slå sig ner i 

gröngräset i skilda matlag, och de satte sig ner i grupper om 
hundra eller femtio. Och han tog de fem bröden och de två 
fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud , bröt bröden 

och gav åt sina lärjungar för att de skulle 
sätta fram åt folket. Han delade också 
ut av de två fiskarna åt dem alla.

Rita linjer så att man ser vem som gjorde vad:

  tog maten som Jesus gav dem.

  satte sig i grupper.

  tackade Gud för maten.

Det spelar ingen roll om du har lite eller mycket, Gud tycker 
om att du ger. Du kan ge av din tid. Du kan ge av dina pengar. 
Du kan ge någon ett leende.

Viktigast är att du ger på rätt sätt. Ge inte bara för att du 
känner att du måste ge. Ge för att du vill ge. När du ger på det 
sättet kommer Gud att använda det du ger till något stort.

Käre Gud, hjälp mig att ge det jag kan till 
andra på rätt sätt. I Jesu namn, amen.
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Bön:

Massor av mat

Läs Markus 6:41-44
Och han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp 

mot himlen, tackade Gud , bröt bröden och gav åt sina 
lärjungar för att de skulle sätta fram åt folket. Han delade 
också ut av de två fiskarna åt dem alla. Och alla åt och blev 
mätta,  och man plockade tolv korgar fulla med brödbitar 

och fisk. Det var fem tusen män som 
hade ätit.

Jesus använde den här lille pojkens matsäck för att mätta 
5000 män, och dessutom kvinnor och barn. Det var ett 
underverk! Det är bara Gud som kan göra så.

Ringa in rätta svaret på frågorna:

Fick några människor förbli hungriga? Ja Nej

Tackade Jesus för maten? Ja Nej

Blev det någon mat över? Ja Nej

I Ps 100:4 står det: ”Tacka honom, lova hans namn.”

Du kan tacka honom för ditt liv, maten du får, de som tar 
hand om dig. Du kan också tacka honom för det störta av allt; 
att han gav sin Son att dö på ett kors för dig. Nästa gång du 
känner för att klaga, tacka Gud istället!

Käre Gud, tack att du ger mig allt jag behöver. 
Tack för allt som du har gjort för mig. I Jesu 
namn, amen.
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Finn fem fel! Ringa in där bilderna 
skiljer sig åt. 



Bön:

Jesus ber Jesus tog tid för att be. I Bibeln (1 Tess 5:17) står att vi ska ”be 
utan uppehåll”. Bön är att tala med Gud. Du får be när som 
helst, men det kan också vara bra att ha en speciell tid på 
dagen då man tar tid för bön och bibelläsning.

Gud älskar att tillbringa tid med dig. Han vill hjälpa dig bli mer 
lik Jesus.

Jesus är Guds Son. Han behövde tala med sin Far. Han gick 
iväg ensam för att be. Gud, Fadern skulle ge honom kraft.

Välj ett ord i rött för att fylla i meningarna rätt.

Jesus är Guds  _________ .

Jesus gick upp på berget för att  ___________.

Jesus behövde att Gud gav honom ____________________ .
Käre Gud, jag vill bli mer lik Jesus. Påminn mig 
om att tillbringa tid med dig varje dag. I Jesu 
namn, amen.

Efter att Jesus hade sett till att alla blev mätta var det dags för 
en båttur till.

Läs Markus 6:45-46
Strax därefter befallde Jesus sina lärjungar att stiga i båten 

och fara i förväg över till Betsaida , medan han själv sände i 
väg folket. Och när han hade tagit farväl av dem, gick han 

upp på berget för att be. 
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Bön:

Gå på vattnet Gud vet allt. Han vet när du har en dålig dag. Han ser när du 
har problem.

Han vill att du ska lita på honom och hoppas (vänta) på att han 
ska hjälpa dig. I Ps 27:14 kan vi läsa: ”Hoppas på Herren, var 
stark och modig i ditt hjärta och hoppas på Herren!” Gud är 
alltid hos dig. Han hjälper dig när tiden är rätt.

Numrera meningarna i rätt ordning:

 Lärjungarna var ute i båten. 

 Vinden blåste mot båten. 

 Jesus gick till dem , gående på vattnet. 

Jesus visste vad som hände lärjungarna ute på sjön.
Käre Gud, du känner till alla mina problem. 
Jag vill lita på dig och vänta på din hjälp. I Jesu 
namn, amen.

Jesus hade bett. Lärjungarna var ensamma i båten.

Läs Markus 6:47-48
På kvällen var båten mitt ute på sjön, och Jesus var ensam 

kvar på land. Han såg hur lärjungarna slet med rodden, för 
de hade vinden emot sig. Mot slutet av natten kom han till 

dem, gående på sjön, och han skulle just 
gå förbi dem.
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SÖKORD: Hitta och ringa in orden från 
listan, vågrätt, lodrätt eller diagonalt (även 
baklänges).
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BÅTEN
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Bön:

Jätterädda Ibland kan man känna sig ensam och rädd när man får 
problem. Det kan kännas som om Gud inte finns där.

Gud har ett löfte som du behöver komma ihåg. Han har sagt: 
”Jag ska aldrig lämna dig” (Heb 13:5). Titta på din hand. Du 
kan komma ihåg varje ord i meningen med hjälp av dina fem 
fingrar.  Gud är alltid hos dig. Du är aldrig ensam.

Varför var lärjungarna rädda? Sätt kryss framför de rätta 
orsakerna.

 De trodde att han var ett spöke.

 De kunde inte simma.

 De visste inte att det var Jesus.
Käre Gud, ibland glömmer jag att du är hos 
mig. Hjälp mig komma ihåg att du alltid finns 
där. I Jesu namn, amen.

Lärjungarna var ute i en ny storm!

Läs Markus 6:48-50
 Han [Jesus] såg hur lärjungarna slet med rodden, för de 

hade vinden emot sig. Mot slutet av natten kom han till 
dem, gående på sjön, och han skulle just gå förbi dem. När 

de fick se honom gå på sjön trodde de att det var 
ett spöke, och de skrek,  för alla såg 

honom och blev förskräckta.
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Skriv på fingrarna! 
Skriv ett ord från den här 
versen på varje finger: 
Jesus ska aldrig 
lämna mig.



Start

Mål

Bön:

Var inte rädd Ingen kan göra det som Gud kan göra! Han har makt över 
allting.

Gud gör saker i sin tid och på sitt sätt. Han kanske inte gör det 
som du tänker att han borde göra. Han kanske inte gör saker 
när du tänker att han borde göra dem. Kom ihåg att Gud 
också är vis. Han vet vad som är bäst för dig. Lita på honom!

Ringa in de saker som Jesus gjorde.

 Åt frukost

 Klättrade upp i båten

Sa: ”Var modiga!”

 Gjorde så att båten välte

 Gjorde så att vinden slutade blåsa Käre Gud, jag vet att du har all makt. Jag litar 
på att du hjälper mig. I Jesu namn, amen.

Lärjungarna trodde att de såg ett spöke!

Läs Markus 6:49-51
När de fick se honom [Jesus] gå på sjön trodde de att det 

var ett spöke, och de skrek, för alla såg honom och blev 
förskräckta. Men han talade genast med dem och sade till 

dem: "Var lugna. Det Är Jag . Var inte rädda." Sedan 
steg han upp till dem i båten, och 

vinden lade sig. De var helt utom sig 
av häpnad...
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Labyrint: Hitta Jesus väg till 
båten och lärjungarna.



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

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

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

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

GOD

Do you know
about God? Jesus died for you. 

Now you can have your 
sins forgiven.

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

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

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

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

A
B

C

Today’s date:

Visste du detta
om Gud? ?

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

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

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

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

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

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

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

GUD
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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.

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

 Ps 96:4 “Stor är Herren och högt prisad, värd att vörda 
mer än alla gudar.”

 Jak 1:22 “Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars 
bedrar ni er själva.”

 Heb 13:5 “Gud har själv sagt: Jag ska aldrig lämna dig 
eller överge dig.”

 Jer 32:17 “O, Herre, Herre , se, du har gjort himmel och 
jord genom din stora kraft och din uträckta arm. För dig är 
ingenting omöjligt.”

 Fil 4:6 “ Bekymra er inte för något, utan låt Gud få 
veta alla era önskningar genom bön och åkallan med 
tacksägelse.”

 Ps 100:5 “för Herren är god. Evig är hans nåd, från släkte 
till släkte varar hans trofasthet.”

 Ef 4:2 “Var alltid ödmjuka och milda, var tålmodiga och 
överseende med varandra i kärlek.”

 Ps 27:14 “Hoppas på Herren, var stark och modig i ditt 
hjärta och hoppas på Herren! ”

Värt att minnas

x
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Tycker du om spel,

äventyr och tävlingar?

www.wondersurf.se - En sajt med kristen inriktning

En 

webbsida 

för dig 

och dina 

vänner.
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