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 Mose - slavpojke som blev en prins

T
änk att få bo i ett land där du är en slav! Du äger ingenting och får ingen lön för ditt arbete. Det enda du får är mat 
för dagen så att du ska orka jobba ännu hårdare för dina herrar. Så var det för Mirjam och Arons föräldrar som för 
längre sedan bodde i Egypten. Deras mamma och pappa hette Jokebed och Amram. De kom från Israels folk och 

israeliterna var slavar i Egyptens land under en grym kung Farao. De hade det mycket svårt och man kunde ju tycka att 
det inte kunde bli värre. Men värre blev det. Så småningom blev israeliterna fler och fler så att kungen började bli rädd för 
dem. Tänk om dessa slavar gör uppror! Då befallde han att alla nyfödda pojkar inte skulle få leva utan kastas i den stora 
floden Nilen. 

En dag fick Mirjam och Aron en lillebror. De var väldigt glada men på samma gång rädda. Mamma och pappa kunde 
väl inte göra något så hemskt som att kasta lillebror i floden! Jokebed och Amram bad till Gud om hjälp och höll sin pojke 
gömd i tre månader. Men sedan gick det inte längre att gömma honom. 

Jokebed gjorde i ordning en kista av vass som hon tätade med lera. I den la hon sin lille son och sedan satte hon ut kistan i 
vassen i Nilen. 

Mirjam låg gömd i närheten för att se hur det skulle gå. Därhemma gick Jokebed och ropade till Gud för sin lille pojke. 
Och plötsligt händer det något som får Mirjams hjärta att klappa fortare. Ner till floden kommer kungens dotter för att 

bada. Hon får syn på kistan i vassen och ber sin tjänarinna att hämta den. När prinsessan öppnar kistans lock, får hon se 
en söt liten pojke, som ligger och gråter. Hon förstår genast att det ät ett av de hebreiska barnen, alltså av Israels folk. 

Då kommer Mirjam fram. Behöver prinsessan hjälp med att sköta barnet, så ska hon hämta en hebreisk kvinna. 
– Ja, gå! säger prinsessan. 
Och Mirjam springer! Raka vägen hem till sin mamma springer hon, och det dröjer inte länge förrän Jokebed får hålla sin 

lille pojke i famnen igen. Nu får hon i uppdrag att sköta pojken tills han blir så stor, att han kan komma till hovet och bli Faraos 
dotters eget barn, en prins. 

Den här pojken fick namnet Mose. Det betyder ”dragen upp ur vatten”. Så blev Jokebed bönhörd och hon fick nu upp-
fostra sin pojke och lära honom allt om Israels Gud. 

INGA-LISA PERSSON

Lös uppgiften om Mose: 
Läs om Mose och skriv in svaret i rutorna nedan. 
Ta bokstaverna från de färgade rutorna och skriv på 
linjen nedan. Då får du veta vad Moses fru hette. 

1. Vad var Israels folk i Egypten? De var 

2. Hur hette Moses syster?

3. Var bodde Moses familj? I 

4. Vad blev Moses vid kungens hov? 

5 .Hur hette den grymme kungen?

6. Hur hette Moses storebror?

7. Mose betyder ”Dragen upp ur 

Moses fru hette ______    ______   ______   ______   ______    ______   _______.

Hjälp Faraos dotter 
att hitta en väg till 
korgen i vassen! 

Börja här!

Färglägg!



Färglägg!Samuel - pojken som hörde Guds röst

H
ej, jag heter Samuel och jag är tio år. Jag bor i Shilo, i Israels land, men inte som de allra flesta barn hemma hos 
mamma och pappa. Jag bor hos prästen Eli i Guds hus. Min mamma och pappa heter Hanna och Elkana. Nu und-
rar du säkert varför de har lämnat mig i templet. För flera år sedan berättade min mamma varför jag fick bo här. 

Mina föräldrar hade varit gifta i många år men  hade inte fått några barn. Varje år gick min mamma och pappa till templet här i 
Shilo för att be till Herren. En gång var mamma mycket ledsen. Hon grät och bad till Gud om en pojke. Hon lovade att hon skulle 
ge honom till Gud och att han skulle tjäna Herren hela sitt liv. Gud hörde min mammas bön och när jag föddes fick jag namnet 
Samuel som betyder ”Gud hör bön”.  Efter några år gick min mamma och pappa tillbaka till Shilo och lämnade mig i templet till 
prästen Eli. Jag var så liten att jag nästan inte kommer ihåg det. Men prästen Eli var snäll mot mig och jag fick hjälpa till i templet 
tillsammans med prästens egna söner. De var inte särskilt snälla och lydde inte sin pappa och gjorde saker som var förbjudna 
att göra i templet. 

Det roligaste var när mamma och pappa kom och hälsade på mig varje år. Min mamma hade alltid med sig nya kläder 
som hon hade sytt.  

Även om jag längtade att följa med mina föräldrar hem tyckte jag att det var roligt att vara i templet och lära mig om 
tjänsten där. 

Men nu ska jag berätta vad som hände i natt. Jag hade precis gjort mitt arbete för dagen och var mycket trött. Jag sa 
god natt till prästen Eli som sov i rummet bredvid och gick och la mig. Jag somnade genast men plötsligt väcktes jag av 
att någon ropade ”Samuel, Samuel!” Jag tänkte att det måste vara Eli som ropade så jag sa ”Här är jag!” och gick och 
frågade vad han ville. Men han sov! Jag väckte honom men han påstod att han inte hade ropat på mig. Kanske hade han 
ropat till i sömnen, tänkte jag. Jag gick och la mig men snart ropade rösten igen. Det måste ju vara Eli, tänkte jag. Men 
även denna gång förnekade Eli att han hade ropat. Han sa till och med att jag måste ha drömt! När jag hörde rösten för 

tredje gången gav Eli mig ett underligt svar. Jag skulle säga ”Tala Herre, din tjänare hör!” Nu kröp jag till sängs med ett 
darrande hjärta. Visst hade jag lärt mig att Herren ibland talar med mänskor som Mose och Josua. Men de hade ju varit 
stora profeter och inte sådana små pojkar som jag! Men snart hörde jag rösten ropa igen ”Samuel, Samuel!” Nu svarade 
jag så som Eli hade lärt mig. Då berättade Herren för mig vad som skulle hända med Eli och hans söner. Det var inte några 
goda nyheter. Gud skulle straffa både Eli och hans söner för deras olydnad.  

I morse ville Eli veta vad Herren hade berättat. Först ville jag inte avslöja det men till sist fick jag säga sanningen. Jag 
trodde att Eli skulle bli arg eller ledsen med han sa bara: ”Han är Herren. Han må göra det som är gott i hans ögon.”

Det är svårt att göra mitt vanliga arbete idag. Jag bara går och tänker på hur ska det gå för Eli ... 

INESE P JOHANSSON

Lös uppgiften om Samuel!

Hanna hälsar på Samuel i templet. Rita Sam-
uels glada ansikte och färglägg bilden. Vad 
hade Samuels mamma med sig varje år då 
hon kom? Drag streck från 1 och framåt. 

Samuels
pappa

småskratta

Jesus 
förvand-
lar vatten 
till vin i ...
(Joh 2:1)

Vad hette Samuels pappa? 
Lös rutuppgiften!

Hur skulle Samuel svara när 
rösten ropade på honom?

Måla rött rutorna med 
punkt i och läs svaret! 



David - en lillebror 

K
ommer du ihåg Samuel, han som hörde Guds röst och blev en stor Guds profet? Samuel hörde Gud tala många 
gånger i sitt liv och en gång fick han veta att han skulle smörja en ny kung för Israels folk. Det var så på den tiden 
att det var Gud som utsåg kungar. Guds profets uppgift var att följa Guds röst och smörja den nya kungen. Först 

var det kung Saul som regerade över Israel. Men med tiden hade Saul blivit en högmodig och dålig kung och därför fick 
Samuel uppdraget att smörja en ny kung. Så tog Samuel sitt horn med olja och gick till Betlehem för att leta upp Isai som 
var pappa till sju pojkar. Gud hade utvalt en av hans söner till ny kung. 

Samuel gick och funderade. Vilken ståtlig man hade Herren valt denna gång? Få kunde jämföra sig med Saul, den stolte 
och modige krigaren. Men Herren sa till Samuel: ”En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat.” 

Då förstod Samuel att för Gud spelade det mindre roll hur man såg ut. Mycket viktigare var att  man hade ett gott och 
uppriktigt hjärta. 

Samuel knackade på hos Isai. Oj, vad överraskad han blev! Att få besök av självaste profeten Samuel var något speciellt! 
Samuel förklarade sin uppgift och lät Isai kalla alla sina söner, en efter en, inför Samuel. De var alla ståtliga och högväxta 
män men ingen av dem hade Gud utvalt. Till sist frågade Samuel: ”Är dessa alla dina söner?” ”Nej,” sa Isai ”Jag har en 
till, David heter han, men han är bara en pojke och är ute och vallar fåren.” 

Samuel bad Isai skicka efter David. När David kom in i huset sa Herren till Samuel att det var han som var den nye 
kungen. 

Så smörjde Samuel David till kung och hällde oljan över hans huvud. David var en ung pojke och det skulle dröja flera 
år tills han fick kungakrona. 

David var mycket duktig på att valla sina får. Det var inte alltid enkelt att vara herde på den tiden i Israel. Olika farliga djur 
kunde anfalla hjorden och herdens uppgift var att beskydda sina får. David själv berättar att han hade kämpat både mot 
björn och lejon och räddat fåren ur deras gap. Om djuren hade försökt anfalla honom hade han slagit ner och dödat dem.   

Förutom att David var en modig och stark pojke hade han även en speciell begåvning. Han var nämligen en skicklig 
musiker och kunde spela mycket vackert på sin harpa. Ryktet om det spreds och när Saul blev sjuk var det David som blev 
kallad till kungen för att bota hans lidande med sin musik. 

David hade musiken med sig hela sitt liv och har skrivit många psalmer i Psaltaren som är en av Bibelns böcker. 

INESE P JOHANSSON

Lös uppgiften om David! 

Svaren hittar du i Texten!

1

2

3

4

5

1. Vilket instrument var David duktig att spela på?

2. Vem smörjde David till kung?

3. Vem var Samuel?

4. Vem blev kung i Israel efter kung Saul?

5. Vilken stad kom David ifrån?

Svarar du rätt på frågorna kan du läsa i den 

gula kolumnen vad David jobbade som hem-

ma hos sina föräldrar.  

 vilka djur tog David hand om? Ringa in den rätta bilden!

Färglägg Davids harpa!



Flickan som var 
krigsfånge 

I 
händelserna som Bibeln beskriver kan vi ofta läsa att folk är ovänner med varandra. Det är precis likadant som idag 
då det är krig i många länder. 

I 1 Kungaboken kan vi läsa att det var krig mellan landet Israel och länderna runtomkring. Ibland lyckades Israel 
vinna över sina fiender, ibland vann de andra. De som segrat gick in i städer och byar, plundrade och tog med sig mat och 
ägodelar. De tog även människor som slavar. 

Nu var det grannfolket araméerna som hade vunnit en stor seger över Israel och rövat bort människor och en massa saker. 
Mannen som ledde det lyckade krigståget hette Naaman och han var kungens högste befälhavare. Han hade tagit med sig 
en flicka från Israels land och gett henne till sin hustru som tjänsteflicka. 

Naaman hade allt i överflöd men han var ändå olycklig.  Han hade nämligen en mycket svår sjukdom som hette spetäls-
ka. Alla hans pengar och slavar kunde inte hjälpa honom för att få hälsan tillbaka … Och snart skulle han dö …

Men vänta nu! En dag hade den lilla flickan sagt till Naamans fru att han skulle kunna bli frisk! ”Ska man tro på detta?” 
tänkte Naaman. Men flickan sa: ”Tänk om min herre vore hos profeten Elisa i Samaria, då skulle han befria honom från 
hans spetälska.”  Flickan måste ha varit väldigt säker på att Elisa kunde hjälpa Naaman! Inte skulle väl du eller jag åka 
en lång och farlig resa till ett annat land bara för att en flicka harde sagt så! Men hon hade så stor tro på Guds hjälp att 
Naaman litade på henne och åkte hela vägen till Israels land, till profeten Elisa. Vet du vad som hände? Jo, Naaman blev 
frisk och började tro på Gud. 

INESE P JOHANSSON

HJÄLP NAAMAN ATT HITTA PROFETEN ELISAS HUS!  

I 
staden Sarefat bodde en pojke tillsammans med sin mamma. 
De var bara de två, för pappan hade dött. Det hade inte regnat 
på mycket länge. Ingenting kunde växa i landet och all mat höll 

på att ta slut. 
En dag hade de bara en handfull mjöl kvar i krukan och lite olja 

i kannan. Mamman gick ut för att samla ved så att hon kunde 
tända i spisen och grädda en sista brödkaka åt sin pojke. 

Utanför stadsporten träffade hon en man som bad henne om 
lite vatten att dricka. När hon var på väg för att hämta det ropade 
mannen efter henne att hon skulle ta med sig en bit bröd också. 
Mamman svarade att hon inte hade något bröd, bara lite mjöl och 
olja. Mannen sa att hon skulle gå hem och baka brödet, ge det första 
åt honom och sedan baka mer åt sig och sin pojke. Mannen som 
hette Elia, var en av Guds profeter. Därför kunde han säga: 

– Så säger Herren, Israels Gud: Mjölet i krukan och oljan i kan-
nan ska inte ta slut förrän den dag Herren låter det regna igen. 

Så gick det också. Elia bodde hos dem en lång tid och maten 
räckte åt alla. 

En dag blev pojken sjuk. Han blev så svårt sjuk att han dog. Mam-

man blev arg på Elia och tänkte att det var hans fel. Men Elia tog pojken och lade honom på sängen i sitt rum på andra 
våningen. Han bad till Gud och sa:

– Herre, min Gud, varför måste detta hända den här kvinnan som jag bor hos? 
Så bad han för pojken och pojken började andas igen! Elia bar ner honom till hans mamma som naturligtvis blev jätte-

glad och sa: 
– Nu vet jag att du är en gudsman och att de Guds ord som talar är sanna. 

HELENA SANDBERG

UR SKATTKISTAN

PUBLICERAD MED TILLSTÅND 

Pojken i Sarefat - 
  den första i Bibeln som 
blev uppväckt från döden

När Elia kom 

till den ensam-

ma mammans 

hus skedde det 

ett under. 

Mjölet i kru-

kan tog inte 

slut! Kan du 

hitta två kru-

kor som är 

lika? 

Färglägg dem!



Josef - älskad och hatad

J
ag är Josef. Min pappa heter Jakob och min mamma heter Rakel. När jag föddes bodde vi i Haran och min pappa 
arbetade då hos min morfar, Laban. Min pappa har fyra fruar, men jag vet att han älskar min mamma mest. Vi är en 
stor syskonskara. Jag har elva bröder och en syster. 

När jag var sex år bestämde sig pappa för att vår familj skulle flytta tillbaka till Kanaan, där min pappa föddes. Det hände 
mycket på den resan ska jag säga! Det började med att vi tog all vår packning och alla våra djur och gav oss av mitt i natten. 
Pappa var rädd för att morfar inte skulle låta min mamma och min moster följa med oss. Och mycket riktigt. Efter tio dagar 
hann morfar ifatt oss och då var han inte glad. Morfar hade varit en hård chef att jobba för, men vår Gud har hela tiden varit 
med pappa och välsignat hans arbete. Efter en livlig diskussion kunde de ändå skiljas som vänner. 

Vi reste i alla fall vidare, men pappa hade fortfarande mycket att oroa sig för. När pappa flyttade till Haran var det nämli-
gen för att han hade lurat sin tvillingbror Esau. Esau föddes först och skulle bli familjens överhuvud, ärva dubbelt så mycket 
och få min farfars välsignelse. Men det hade alltså pappa lurat till sig. Pappa var så rädd att Esau skulle döda honom att 
han skickade 580 djur i förväg, framför oss, som en gåva till Esau. 

Plötsligt såg pappa hur Esau kom emot oss med 400 män. Pappa delade upp mig och mina syskon, så att vi gick med 
vår mamma. Jag och mamma gick sist. 

Men pappa hade oroat sig i onödan. Esau sprang emot pappa, tog honom i famn, grät och kysste honom. Och alla djur 
som pappa skickat i förväg ville Esau inte alls ta emot. De stod där och diskuterade om vem som skulle ha djuren, men 
pappa lyckades till slut övertala farbror Esau att ta emot dem. 

Mot slutet av resan föddes Benjamin, min yngsta bror. Förlossningen var så svår att mamma dog. 
Pappa sa ofta att jag var hans älsklingsson och som bevis på det gav han mig en jättefin rock. Det skulle han nog inte 

ha gjort för mina bröder blev väldigt avundsjuka och de var alltid otrevliga mot mig efter det. 
Ungefär samtidigt som jag fått rocken började jag drömma så märkligt. Först drömde jag att jag och mina bröder band 

kärvar ute på åkern. Min kärve stod upp medan mina bröders kärvar ställde sig i en ring runt min kärve och bugade sig för 
den. Jag berättade naturligtvis om min dröm för mina bröder, men då började de bara hata mig ännu mer.

Någon natt senare drömde jag att solen, månen och elva stjärnor bugade sig för mig. Den drömmen hade till och med 
pappa svårt för att förstå och jag tror han var orolig att jag började bli för stolt av mig.

Josefs bröder var mycket elaka  mot Josef. Men tillslut blev de vänner igen. Vad sa bröderna 

till Josef? Färglägg alla områden där det finns ett hjärta och läs svaret!

En tid senare ville pappa att jag skulle gå och se hur det gick för mina bröder som vallade fåren lite längre hemifrån. 
Jag fick leta ett tag tills jag hittade dem och när jag kom fram slet de av mig min fina rock och kastade ner mig i en brunn. 
Som tur var, var brunnen tom. Mina bröder satte sig ner för att äta och jag hörde hur de diskuterade vad de skulle göra 
med mig. Jag hörde ljudet av kameler och plötsligt slet de upp mig ur brunnen. Då jag kom upp på marken igen såg jag 
en karavan av köpmän som var på väg till Egypten. En av köpmännen halade upp tjugo siklar silver och en annan band fast 
mina händer i ett långt rep – mina bröder hade sålt mig som slav! 

Många år senare fick jag veta att mina bröder slaktade en bock och doppade min rock i blodet. Med den lögnen, om att 
jag dödats av ett vilddjur, krossade de min pappas hjärta.

Om du vill veta hur det gick för mig i Egypten kan du läsa vidare i Bibeln. Du hittar bibeltexterna på sista sidan i tidning-
en. Då kan du läsa vidare om hur mina drömmar, trots att de väckt så mycket hat hos mina bröder, faktiskt blev sanna och 
om hur Gud lärde mig att han kan vända något ont till något gott. Gud hade en plan för mig då jag hamnade i Egypten och 
tack vare honom kan jag också förlåta mina bröder allt ont de gjorde mot mig.

HENNY JOHANSSON

1 X 2

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

Josef 1X2

1. Vad hette Josefs pappa?
 1 Jakob  X Esau  2 Laban
2. Hur många bröder hade Josef?
 1 åtta  X femton 2 elva
3. När Josef var liten flyttade hans familj. Till vilket land?
 1 Kanaan   X Haran  2 Egypten
4. Hur hade Josefs pappa lurat sin bror?
 1 till att få hans fru   X till att få hans djur
 2 till att få fördelarna som den äldsta sonen i familjen fick
5. Hur reagerade Esau när hans bror flyttade hem?
 1 han blev arg X han blev glad 2 han blev överraskad
6. Vad fick Josef av sin pappa i present?
 1 en turban X en rock 2 ett par sandaler
7. Vilket arbete hade Josefs bröder?
 1 snickare X soldater 2 herdar
8. Vad gjorde Josefs bröder med Josef?
 1 sålde honom som slav  X dödade honom
 2 lämnade honom i brunnen

FACIT: 

1, 2, 1, 2, X, X, 2, 1



Josia - den gode 
kungen

     1          2        3       4   5

A

B

C
Börja här!

1. Börja på C5.
2. Gå fyra steg till vänster.
3. Gå två steg uppåt. 

4. Ta fyra steg till höger.
5. Gå ett steg ner på den breda muren. 
6. Ta sedan två steg åt vänster till templets          
allra heligaste plats. Du är framme! 

Skriv rätt bokstav och siffra här _________

Hjälp kung Josia hitta den gömda lagboken i tempelområdet!

B
land alla kungar som det berättas om i Bibeln hittar vi ett av de ”Barn i Bibeln”, som Droppen berättar om. Josia var 
nämligen bara åtta år när han blev kung!

Josia betyder Herren ger en gåva, och bland alla kungar i Israel kom Josia att betyda något speciellt. 
Det står om honom att före Josia hade det inte funnits någon kung som var som han, ingen som så av hela sitt hjärta, 

hela sin själ och hela sin kraft vände sig till Herren. Efter honom kom inte heller någon som var lik honom.
De flesta kungarna som regerade i Israel och i Juda ville inte följa Herren eller lyssna till honom och det var också därför 

som Israels barn till slut blev bortförda i fångenskap.
Men Josia var alltså en av de få kungar som ville följa Herren. När han var tonåring och hade varit kung i åtta år började 

han söka Gud. Fyra år senare, började han att rena landet från all ogudaktighet. Han slog sönder alla avgudabilder, han 
bröt ner altarna som byggts åt Baal och han till och med dödade de präster som gjort tjänst åt avgudarna. 

Templet, som också använts för att tillbe avgudar, renades och återställdes till att vara Herrens hus. När man höll på 
med det så hittade man en lagbok som legat undangömd.

När Josia fick höra vad som stod i Guds lag blev han så förfärad att han rev sönder sina kläder. Josia förstod nämligen 
att Guds vrede var stor, eftersom folket inte ville lyssna till Guds ord. 

Josia sände bud till en profetissa, Hulda, för att rådfråga henne. Hulda svarade att Gud skulle straffa sitt folk för att de 
övergivit honom och tillbett andra gudar, men att Josia skulle få dö i frid eftersom han vänt om till Gud. 

Josia sammankallade allt folket och läste upp vad som stod i lagboken man hittat i templet. Tillsammans slöt de ett 
förbund där de lovade att följa Herren och hålla fast vid hans ord. Och så blev det. Så länge Josia levde, lämnade de inte 
Gud utan tjänade honom. När påsken kom firade de påsk, precis som det stod skrivet i Mose lag. Om den påsken står 
det att en sådan påskhögtid hade man inte hållit i Israel på 600 år. 

HENNY JOHANSSON

Matteuppgift om Josia för dig som är lika gammal och äldre! 

Josia blev kung när han var 8 år gammal. Räkna ut hur gammal han var när han gjorde de olika 
uppgifterna!

I sitt åttonde regeringsår började Josia söka Gud. 
Då var Josia ____ år. (2 Krön 34:3)
I sitt tolvte regeringsår började han riva ner offerhöjderna i Juda och Jerusalem.
Då var Josia ____ år. (2 Krön 34:3)
I sitt artonde regeringsår började han göra i ordning Herrens tempel och hittade Herrens bud. 
Då var Josia ____år. (2 Kung 22:3)
Efter att Josia hade börjat att göra i ordning Herrens tempel regerade han 5 år till. 
Kung Josia regerade i ____ år. (2 Kung 22:1)

LAGBOK I FORM AV EN BOKRULLE

1•

2•

3•

4•

5•

6•
7•

8•

9•

10•

11•

12•

15•

16•

17•

18•

19•

20•

21•

22•

23•

    24•

25•

•

27•

28•

29•

30•
31•

13•

14• 26

VAD FICK JOSIJA NÄR HAN BLEV KUNG? 
DRA STRECK FRÅN 1 OCH FRAMÅT! 
FÄRGLÄGG! 



Isak och Guds offer 

J
ag heter Isak. Min pappa heter Abraham och min mamma heter Sara. Abraham betyder ”pappa till många” och Gud 
lovade pappa att han skulle bli far till många folk. En gång lovade han också att pappa skulle få en son, som skulle 
heta Isak. Men mamma och pappa fick vänta väldigt länge innan de fick barn. När jag föddes var pappa 100 år och 

mamma 90 år. Egentligen var ju mamma och pappa för gamla för att kunna få barn då, så när jag äntligen kom var det ett 
under och mamma och pappa blev naturligtvis jätteglada. Isak betyder faktiskt ”skratta”. 
När jag var 15 år var jag med om något mycket speciellt. Tidigt en morgon väckte pappa mig och sa  att vi skulle ge oss 
iväg till Moria berg för att offra till Herren. Det var jag, pappa, två tjänare och så en åsna som bar vår packning. Det var en 
lång resa och vi kom fram efter tre dagars vandring.
Pappa sa till tjänarna att vänta nedanför berget med åsnan och sa att vi skulle komma tillbaka efter att vi tillbett Gud. 
Jag fick bära veden, medan pappa bar kniven och det vi behövde för att kunna tända offret. Pappa sa inte så mycket när 
vi gick, och jag började känna mig lite förvirrad. Vi hade ved, eld och kniv, men inget offer. Till slut frågade jag pappa var 
lammet var, men pappas svar gjorde mig ännu mer förvirrad: ”Gud kommer att välja ut ett lamm till brännoffret, min pojke.”
När vi kom upp på berget byggde pappa ett altare och gjorde i ordning veden. Sedan tog pappa ett rep och band fast mina 
händer och mina ben och la mig ovanpå veden. Pappa sa ingenting, men han hade tårar i ögonen. När jag låg där lyfte 
pappa kniven för att döda mig, men då hörde vi plötsligt hur Jesus ropade från himlen: ”Abraham! Abraham!”
– Här är jag, svarade pappa.
Och så fortsatte Jesus: ”Låt Isak vara, döda honom inte. Nu vet jag att du älskar mig då du till och med var beredd att 
offra din älskade son.”
Pappa lyfte ner mig och lossade repen från mina händer och fötter. I en buske lite längre bort, såg vi ett får som fastnat 
med hornen i en buske. Vi offrade baggen och sen gick vi hem.
Efter den dagen kan jag inte låta bli att förundras över Gud. Tänk att han klarade av att döda sin egen son. Även om min 
pappa litade på Gud och tänkte att Gud skulle kunna uppväcka mig från det döda, så var det inte lätt för pappa – han älskade 
ju mig! Tänk då att Gud kunde offra Jesus. Det måste betyda att Gud älskar oss människor väldigt mycket!

HENNY JOHANSSON

Vad hette berget där Abraham offrade en bagge? 

Följ bokstavsslingan och plocka upp bokstäverna. Skriv i rutorna. Det som hände pekar 

fram mot något som skulle hända långt senare. Då offrade Gud sin son. På vilket berg var 

det? Plocka upp bokstäverna i bokstavsslingan och skriv in i rutorna. 

Dra sedan streck från siffran 1 och framåt.

Abraham och Isak på väg hem. De är glada. Abraham behövde inte offra sin son. Färglägg bild-

en och rita Isaks glada ansikte. 

1 X 2

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

Tippa rätt om Isak! 

1. Vad hette Isaks mamma?
 1 Rebecka X Sara  2 Rakel
2. Vad betyder Isak?
 1 skratta X gammal 2 efterlängtad
3. Vad hette berget som Abraham och Isak gick till?
 1 Horeb  X Karmel 2 Moria
4. Vem bar packningen under resan?
 1 en åsna X en kamel 2 en tjänare
5. Abraham la Isak på altaret och tänkte döda honom med …
 1 en kniv X ett spjut 2 en yxa
6. Rösten som ropade på Abraham kom från …
 1 en brinnande buske X himlen 2 en profet
7. Vilket djur offrade Abraham istället för Isak?
 1 en ko  X en duva 2 ett får
8. Vad tänkte Abraham, som gjorde att han var beredd att 
offra Isak?
 1 att Gud skulle ge honom ett nytt barn
 X att Gud skulle uppväcka Isak från det döda
 2 att Gud skulle bli arg om han inte lydde Gud

FACIT:

X, 1, 2, 1, 1, X, 2, X



Jesus som 
barn

D
et måste ha varit mycket speciellt att vara mamma till Jesus. Redan när Jesus låg i magen och Maria hälsade på hos 
sin släkting Elisabet, som också hade en bebis i magen, hände något underligt. När Maria berättade för Elisabet om 
Jesus som hon väntade sprattlade Elisabets bebis till i magen.

Tiden gick och förlossningen närmade sig. Jesus föddes och det väckte stor uppståndelse. Plötsligt lystes den mörka 
himlen upp av en stor kör av änglar som tackade Gud för den lilla bebisen. Herdarna som sett änglakören berättade om 
det för Maria och Josef.

Åtta dagar gammal fick bebisen sitt namn: Jesus. Maria och Josef gick också upp till templet och offrade två duvor, 
enligt Guds lag. Bebisen som de fått tillhörde Herren!

I templet kom plötsligt en gammal man, och en stund senare, en gammal kvinna fram till Josef och Maria. Utan att Josef 
eller Maria sagt något började de båda att tacka Gud för barnet och tala om honom som Guds frälsning och räddning till 
människorna. Trots att Maria och Josef visste vem Jesus var, måste det ha varit en speciell upplevelse när två främmande 
människor också visste vem Jesus var.

Åren gick. Jesus växte och blev större. När Jesus var tolv år följde han med Maria och Josef till templet i Jerusalem för 
att fira påsk. När de vände hem igen, stannade Jesus kvar. Men ressällskapet var så stort att det var först efter en dag som 
de började leta efter honom. Oj, vad de var oroliga! Vart hade deras son tagit vägen? Efter tre dagar hittade de honom i 
templet. Där satt Jesus och pratade med lärarna om vad som stod i Guds ord. Han både ställde frågor och svarade så att 
man förstod att han var en ovanligt klok och vis pojke. 

När Maria fick se sin älskade pojke hävde hon ur sig sin oro: ”Mitt barn, varför har du gjort så här mot oss? Vi har varit 
oroliga och letat efter dig!”

Men redan då, vid bara tolv års ålder, visste Jesus mycket väl att han var Guds Son: ”Visste ni inte att jag måste vara 
hos min Far? Varför har ni letat efter mig?”

Jesus hade inte varit olydig mot sina föräldrar när han stannade kvar i templet, han försökte inte gömma sig för dem, 
han var bara tvungen att vara hos sin pappa och Maria och Josef borde ha letat efter honom där.

Efter den händelsen, står det inget mer om Jesus som barn. Bibeln berättar att han alltid var lydig mot sina föräldrar 
och att han fortsatte att växa i både vishet och ålder. 

Ungefär 20 år senare fortsätter berättelsen om Jesus, men då är han vuxen … 

HENNY JOHANSSON

TA FÖRSTA BOKSTAVEN FRÅN 
VARJE BILD SÅ FÅR DU NAMNET 
PÅ EN VIKTIG PERSON I BIBELN 
OCH VAD HAN KAN GÖRA!

VILKET NAMN PÅ JESUS GÖMMER SIG HÄR? FÄRGLÄGG ALLA PALMER MED EN PRICK!



Pojken med matsäcken

I
bland hände det att det var så många som kom för att träffa Jesus, att lärjungarna inte ens hann äta. Vid ett sådant tillfälle 
bestämde sig Jesus för att dra sig undan till en öde plats. Han ville att lärjungarna skulle få vila, så han tog dem med sig. Men det 
hjälpte inte! Folket såg vart de for och skyndade dit, så när Jesus kom fram till platsen var det redan massor av människor där.

Istället för vila, fick lärjungarna och människorna som kommit lyssna till Jesus undervisning. Efter ett tag, tyckte lärjungarna 
att det var dags att skicka iväg folket så att de kunde gå och köpa mat innan det blev för sent. 

Då säger Jesus till lärjungarna att de ska ordna mat till alla. Lärjungarna har varken tillräckligt med pengar eller mat för så 
många människor, så de protesterar. Men Andreas, Petrus bror, berättar att han träffat en pojke som har mat: fem bröd och 
två fiskar, och fortsätter i samma andetag: ”men hur räcker det till så många?”

Jesus visste vad han skulle göra! Människorna får sätta sig gruppvis, med 50 personer i varje grupp. Han tar bröden och 
fiskarna som pojken har med sig, tackar Gud och delar ut till dem som är där. Och alla fick så mycket de ville ha.

Efteråt ber han lärjungarna att samla in maten som blivit över och det blir tolv korgar! Kommer du ihåg hur många det 
var som åt? 5000 män plus kvinnor och barn!!

En pojkes matsäck fick bli ett redskap i Jesus händer när han gjorde ett av sina under. 
HENNY JOHANSSON

DET VAR MYCKET FOLK SOM FÖLJDE JESUS. INTE BARA 5000 MÄN MEN ÄVEN KVINNOR 
OCH BARN! HJÄLP POJKEN MED MATSÄCKEN ATT HITTA FRAM TILL JESUS. 
DET KAN VARA KRÅNGLIGT ATT TA SIG FRAM I DEN STORA FOLKMASSAN!

Kanske får du lust att baka ett gott bröd till mellanmål?! 

Här kommer ett enkelt recept till 12 brödbullar.

Ingredienser:

2 dl mjölk

1 msk olja

1 tsk sirap

2 krm salt

1/2 paket jäst

1,5 dl grahamsmjöl

3 dl vetemjöl

    • Häll upp mjölken i en kastrull och värm tills den känns fingervarm.
    • Häll den ljumma mjölken i en degbunke och tillsätt olja, sirap och salt.
    • Smula ner jästen i skålen och rör om tills jästen löst sig.
    •Tillsätt grahamsmjöl och vetemjöl och arbeta degen kraftigt. Du kan använda en      
       träsked eller en elvisp med krokar. Degen ska bli seg och släppa från kanterna. 
    • Strö lite mjöl över degklumpen och lägg en handduk över bunken. 
       Låt degen jäsa 20-25 minuter.

Gör så här:

• Sätt ugnen på 250 grader.
• Strö lite vetemjöl på bänken där du ska baka ut degen. 
   Stjälp upp degen och knåda den smidig. 
• Forma en rulle av degen och dela i 12 bitar. Rulla varje bit till 
en rund bulle som du sedan plattar till, och lägg på en plåt med 
bakplåtspapper.
• Nagga brödbullarna med en gaffel.
• Låt bullarna jäsa 15-20 minuter.

• Grädda bullarna i mitten av ugnen 5-8 minuter, tills 
bullarna är gyllenbruna.
• Låt bullarna kallna på ett bakgaller med en bakduk över. 
Om du vill ha en mjuk yta kan du pensla bullarna med lite vatten först.
Smaklig måltid!

Tänk på att ta en vuxen till 

hjälp när du värmer mjölken 

och använder ugnen! 

Tips! 
Så här delar man ett 
paket jäst.



Flickan som Jesus 
uppväckte från 

döden

I 
Bibeln berättas om en 12-årig flicka som var dödssjuk. Hon hade inga syskon och hennes mamma och pappa var 
naturligtvis jätteledsna över att deras flicka skulle dö.

Hennes pappa gick till Jesus, föll på knä framför honom och bad att han skulle följa med honom hem. 
– Kom och lägg händerna på henne, så blir hon frisk och får leva.
Jesus följde med honom, men det var mycket folk i rörelse och promenaden till deras hem tog tid. Innan de hann fram 

kom några och mötte dem. De berättade att flickan dött och tyckte att pappan inte skulle besvära Jesus mer. Men då sa 
Jesus:

– Var inte rädd. Tro bara, så får hon liv igen.
När de kom fram till huset var det fullt av människor utanför som grät över att flickan var död. Jesus sa till dem att inte 

gråta, och att flickan inte var död utan sov. Då hånskrattade människorna.
Men Jesus tog med sig flickans föräldrar, Petrus, Jakob och Johannes in i flickans rum, gick fram till hennes säng, tog 

henne i handen och sa:
– Talita koum!
Det var arameiska, och betyder: ”Flicka, jag säger dig, stå upp!” Och det var just precis vad som hände. Flickan fick livet 

tillbaka, ställde sig upp och började gå omkring i rummet.
Flickans föräldrar blev naturligtvis väldigt häpna och visste knappt vad de skulle ta sig till, men Jesus sa till dem att ge 

flickan mat. Innan han gick därifrån förbjöd han dem att berätta för någon om vad de varit med om. 

HENNY JOHANSSON

Vad hette flickans pappa? 

Fyll i de ord som saknas och skriv de i rutor-
na. I den gula kolumnen får du svaret vad 
flickans pappa heter. 

1. Flickans föräldrar trodde att ... kunde 
hjälpa dem. 

2. Flickans pappa gick till Jesus men ... 
stannade hemma. 

3. Pappan trodde att om Jesus lägger 
händerna på henne skulle flickan bli .... 

4. Flickan var 12 ... gammal. 
5. Jesus tog med sig ... Jakob och Jo-

hannes. 
6. Jesus sa att flickan inte var död men 
bara ....

1

2

3

4

5

6

Den här kistan innehåller en riktig 
skatt! Se vad bilderna föreställer och 
tag den första bokstaven i det ordet 
och skriv på rätt plats på kistan! 

Den om tar emot Jesus blir 

____  ____  ____  ____

____  ____  ____  ____. 

Skriv in orden från kistan här! 

Kan du lösa namngåta med barn i Bibeln? 

Hans pappa 
var stum inn-
an han föddes

Han blev såld 
som slav av sina 
bröder

Hon vakta-
de pojken i 
korgen

Han fick bo 
hos faraos 
dotter i 
palatset

Han slogs mot 
jätten Goliat

Gud ropade 
på honom 
mitt i natten

Hans 
mamma 
och pappa 
hittade 
honom i 
templet

Han blev 
nästan offrad 
av sin pappa



Vi läser i Bibeln om hur Jesus tog emot barn, höll dem i sitt knä, la händerna 
på dem och välsignade dem. Detta säger också något om dig och om hur 
Jesus ser på dig.

Vid ett tillfälle står det berättat att man bar fram små barn till Jesus för 
att han skulle välsigna dem. Lärjungarna försökte stoppa det hela, men då 
sa Jesus:

– Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, ty Guds rike tillhör 
sådana som de.

Vid ett annat tillfälle frågar lärjungarna Jesus vem som är störst i himlen. Som 
svar på frågan tar Jesus fram ett barn och säger:

– Om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni inte in i him-
melriket.

Av detta förstår vi att Jesus värderar barn väldigt högt och att han inget 
hellre vill än att du ska tillhöra honom. Men vad menar han med att vuxna 
måste bli som barn för att få komma till himlen?

Tänk dig en bebis, bara någon månad gammal. Hur gör bebisen när den är 
hungrig? Gråter. Vad händer då? Bebisens mamma kommer och lyfter upp 
bebisen och ger den mat. 

Hur gör bebisen när den behöver kissa eller bajsa? Den gråter för att det redan 
kommit i blöjan och genast kommer en vuxen och byter den blöta blöjan mot en 
ny, som är både ren och torr.

Hur gör bebisen när den vill ha någon att prata med eller vara tillsam-
mans med? Den gråter, jollrar eller skrattar och genast kommer någon och 
tar upp bebisen i sin famn, gosar och pratar.

En bebis är alltså helt hjälplös och hela tiden beroende av sin mamma 
och pappa för att klara saker och ting i livet.

Så är det för den som tillhör Jesus också. Varken du som är barn, eller 
jag som är vuxen, kan komma till himlen av oss själva. Vi får ta emot Je-
sus i våra hjärtan, ta emot förlåtelse för alla våra dumheter som vi gjort 
och vandra tillsammans med honom mot en öppen himmel!

HENNY JOHANSSON

I höstas började vi följetongen om barn i Bibeln. Vi har mött barn som varit slavar och barn som varit 
kungar. Två barn har blivit uppväckta från döden och vi har mött Jesus själv som barn.
Nu har vi kommit fram till följetongens sista del och där ska du få möta dig själv!

Guds röst ropade från himlen. Abraham 
behövde inte offra sin pojke, Isak. Istället 

fick de syn på en bagge som fastnat med 
sina _______ i en buske.

 1 Mos 22:13

MINNS DU ALLA ELVA BARN SOM DU MÖTT I DROPPEN GENOM VÅR FÖLJETONG ”BARN I  
BIBELN”? LÖS ORDFLÄTAN OCH SE HUR MYCKET DU KOMMER IHÅG! 

När Jesus gjorde ett av sina brödunder 
fick en pojkes matsäck vara ett redskap 

i Jesus hand. Matsäcken innehöll två fiskar 
och ______ bröd.

 Joh 6:9

Josef var näst yngst av alla syskon. Hans 
bröder var mycket avundsjuka och hatade 

honom. Till slut sålde de honom som slav till 
________.

 1 Mos 37:28

En israelistisk flicka var krigsfånge hos 
Naaman. Tack vare flickans tro på Gud, så 

blev Naaman frisk från sin sjukdom. Han 
hade _________.

 2 Kung 5:3

Pojken var herde och duktig på att spela 
harpa. Han har skrivit flera sånger som 

finns i Bibeln. När han blev vuxen blev han 
kung. Pojken heter __________.

 1 Sam 16:11-12

Den grymme Farao bestämde att alla is-
raelitiska pojkar i Egypten skulle dödas. 

Men Moses mamma gömde sin lille pojke i 
floden _______.

 2 Mos 2:3

1

3

5

7

9

11

TILL ALLA GUDS BARN, OAVSETT OM DE ÄR BARN EL-
LER VUXNA, SÄGER JESUS DE ORD SOM DU FÅR FRAM I 
DE BLÅ RUTORNA.

Pojken i Sarefat är den första i Bibeln 
som blev uppväckt från döden. Det var 

profeten _____ som bad för pojken och Gud 
hörde hans bön och gav pojken liv igen.

 1 Kung 17:22

10
 Vi vet inte vad den 12-åriga flickan som 
Jesus väckte upp från döden heter. I Bi-

beln står det bara vad hennes pappa heter. 
Han heter _________.

 Mark 5:22

När Jesus var 12 år gammal fick han följa 
med sina föräldrar till Jerusalem och fira 

påsk. Istället för att följa med hem stannade 
Jesus kvar i sin Fars hus, i ________.

 Luk 2:46

Josia var bara 8 år när han blev ______ i 
Israel.

 2 Kung 22:1

Samuel var pojken som växte upp i temp-
let, hos prästen Eli. Gud hade en särskild 

uppgift för honom och Gud talade till folket 
genom Samuel. Han var en _______. 

 1 Sam 3:20

2

4

6

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


