
Det står inte vem som var författaren av Johannesevangeliet, 
men enligt kristen tradition så var det 

lärjungen och aposteln Johannes, Sebedaios son.
I Johannesevangeliet hittar vi Jesu kända «jag är»-ord.

Jag är livets bröd (Joh. 6)
Jag är världens ljus (Joh. 8)

Jag är porten till fåren (Joh. 10)
Jag är den gode herden (Joh. 10)

Jag är uppståndelsen och livet (Joh. 11)
Jag är vägen, sanningen och livet (Joh. 14)

Jag är den sanne vinstocken (Joh. 15)

JAG ÄR-ORD
JESU

I JOHANNESEVANGELIET



Språkforskare 
menar att ”JHVH” 

kan översättas med både 
”Jag var”, “Jag är”

 och “Jag kommer att vara”. 

Gud är evig. 
Han har alltid funnits, 
Han finns i dag och 
Han kommer alltid att finnas.

Målet med brevet var 
”att ni ska tro att Jesus 
är Messias, Guds Son, 
och för att ni genom 
tron ska ha liv i hans 
namn.” (Joh. 20:31)

När vi möter en ny person så brukar vi 
fråga: ”Vad heter du?” och då svarar 
vi med vårt namn. Men när vi vill lära 
känna en person så frågar vi fler frågor 
om vem personen är. Då svarar vi genom 
att beskriva oss själva. ”Jag är lärare. Jag 
är gift och har tre barn. Jag gillar att... 
Jag gillar inte...”

I 2 Moseboken 3 kan du läsa om när Mose 
mötte Gud i en brinnande buske och frågade 

vad Gud heter. Gud svarade: ”Jag är den 
Jag Är.” (2 Mos 3:14) I grundtexten står 

det ”JHVH” som man tror uttalades 
”Jahve”. Namnet har översatts med 
”Jag Är” i den svenska folkbibeln 
som används här i Droppen. I andra 
översättningar används ordet 
HERREN med stora bokstäver. Så 
när du läser i din Bibel och ser ordet 
HERREN med stora bokstäver eller 

Jag Är med stort J och Ä, då vet du att 
det i grundtexten står ”JHVH”.

I Johannesevangeliet kan vi läsa att Jesus 
använde detta namn på sig själv flera 
gånger. Som till exempel i minnesversen 
från Joh. 8:23-24. Genom att han använde 
namnet sa han rakt ut att han ÄR Gud. Detta 
bevisade han ju också genom alla de under 
han gjorde. Ja, för ingen människa kan göra 
vatten till vin, göra sjuka friska, stilla en 
storm, gå på vattnet eller till och med väcka 
upp döda!

”JHVH” var ett heligt namn; ett namn som 
judarna inte ens ville uttala för att det 
tillhörde deras helige Gud. Därför tog de 
upp stenar för att kasta på Jesus eftersom de 
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Jesus sa: 
”Ni är nerifrån, 

jag är från ovan. 
Ni är av den här världen, 

jag är inte 
av den här världen. 

Om ni inte tror att Jag Är 
ska ni dö i era synder.” 

Joh. 8:23-24

Här får du ett tips på 
hur du kan lära dig 

minnesversen utantill:
Skriv orden på olika lappar 

och lägg lapparna 
i rätt ordning.

Ta bort en lapp
varje gång du läser 

bibelversen. 
Till slut har du inga lappar 

kvar och kan versen utantill!

Minnesvers
förstod att Jesus kallade sig själv för Gud och 
det var en hädelse som krävde dödsstraff. 
Den här gången lyckades de inte. Det står: 
”Men Jesus drog sig undan och lämnade 
tempelplatsen.” (Joh. 8:59).

Dock lyckades till slut de religiösa ledarna 
att döda Jesus på korset. Det vill säga, det 
var ju faktiskt en del av Guds plan att Jesus 
skulle dö på korset för att ta vårt straff för 
synden. Men Jesus, som är en del i Guds 
treenighet, vann över döden och steg upp 
igen. Han lever än i dag! Därför kan vi som 
tror att Jesus är Guds son också få lita på 
att Jesus en dag kommer välkomna oss in i 
himlen där vi ska få leva tillsammans med 
honom för evigt.

I Johannesevangeliet får vi också lära oss 
mer om vem Jesus är. Han använde sju 
bilder för att beskriva sin, alltså Guds, 
karaktär. Han sa: 
Jag är världens ljus.
Jag är livets bröd.
Jag är porten till fåren.
Jag är den gode herden.
Jag är uppståndelsen och livet.
Jag är vägen, sanningen och livet.
Jag är den sanne vinstocken.

I Droppen den här terminen ska vi lära oss 
mer om Jesus genom att titta närmare på 
dessa sju bilder som Jesus använde om sig 
själv. Det kan hjälpa oss att lära känna Jesus 
ännu mer. Och Jesus är värd att lära känna 
på djupet!

Gud

Jesus Den Helige 
Anden

Filmen Prinsen av Egypten 
handlar om Mose och om 
hur Gud använde honom 

för att befria sitt folk 
från slaveriet i Egypten. 

Se gärna den! 
 OBS: 7 års åldersgräns.
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Hur ser Gud ut? Hur är Gud? Hur 
kan vi veta det när vi inte kan se 
honom? 

Jesus sa: ”Har ni lärt känna mig, 
ska ni också lära känna min Far. 
Nu känner ni honom och har 
sett honom.” (Joh. 14:7). Så 
genom att läsa om Jesus och lära 
känna honom, så kan vi också 
lära känna Gud. 

Här ser du ett gäng riktigt 
hungriga fågelungar som 
skriiiiiker efter mat. Jag 
vet inte om du har sett hur 
mammorna och papporna 
flyger fram och tillbaka till 
boet med mat i munnen? 
Helt ärligt så tycker jag det 
ser väldigt stressigt ut.
Gud bryr sig om oss ännu 
mer och vill ge oss en mat 
som varar för evigt och som 
vi inte behöver kämpa för 
överhuvudtaget!

Jesus var väldigt smart. Har du 
tänkt på när han sa att han är 
Livets bröd? Jo, det sa han dagen 
efter att han gjorde ett under 
genom att mätta långt över 5000 
personer med bara fem små bröd 
och två fiskar. Nu använde han 
undret som en bild för att förklara 
en djupare andlig betydelse om 
vem han är. 

Har du upplevt någongång att 
din macka på frukosten har haft 

mögel på sig? Åt du det? Nej, det 
kastade du förhoppningsvis i 
soporna... Men, det är därför 
som all mat vi kan köpa i 
butiken har ett utgångsdatum. 
För det är ett problem med 
mat - den blir äcklig om vi inte 
äter den i tid.

Möglet kan faktiskt påminna oss 
om något. Kan du gissa vad jag 

tänker på? Jo, möglet kan påminna 
oss om synden som vill fläcka och 
förstöra våra hjärtan. Om vi väljer 
att leva i synden och inte be Gud 
om förlåtelse, så möglar våra liv 
och syndens lön är döden (Rom. 
6:23). Då pratar vi inte bara om 
den fysiska döden, utan här menas 
också att vi får leva ett evigt liv 
borta från Gud efter döden. Vi 
behöver alltså att Jesus kommer in 
i våra hjärtan och tar bort möglet; 
tar bort synden i våra hjärtan! 
Som en följd av synden, så 
kommer våra jordiska kroppar att 

JESUS ÄR
LIVETS BRÖD
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Jag är livets bröd.
Den som kommer

till mig ska aldrig hungra, 
och den som tror på mig

ska aldrig någonsin törsta.
Joh. 6:35

Här har du ett tips på 
hur du kan lära dig 

minnesversen utantill:
Skriv orden på ballonger.

Smäll en ballong innan varje 
gång du läser bibelversen. 

Till slut har du inga ballonger 
kvar och kan versen utantill!

Minnesversdö en dag, men vi som tror på 
Jesus, ska få stiga upp igen i en 
ny och perfekt kropp utan synd. 
Då ska vi få leva evigt tillsammans 
med Gud. För Livets bröd har inget 
utgångsdatum. Nej, det ger oss 
evigt liv!

Brödet i butiken har en prislapp. 
Du måste betala för bröd. Men, 
även om Jesus fick betala ett dyrt 
pris med sitt liv, så behöver inte 
vi betala något! ”Guds bröd är 
det som kommer ner från himlen 
och ger världen liv”, sa Jesus 
i Johannes 6:33. Gud GER oss 
brödet - Livets bröd - helt gratis!

Kommer ni ihåg vad Jesus sa då 
han instiftade nattvarden? Han 
tog ett bröd, delade ut det och 
sa: ”Detta är min kropp som blir 
utgiven för er.” Brödet är alltså 
en bild på Jesu kropp som dog 
för våra synder. Och Jesus, som 
är Livets bröd, mättar hjärtats 
hunger. På samma sätt som vi 
behöver mat för att leva, behöver 
vi Livets bröd - Jesus. När han 
flyttar in i våra hjärtan, får vi 
förlåtelse för synderna och det 
eviga livet. Och våra hjärtan fylls 
i stället av Guds kärlek. Jesus sa 
också: ”Gör detta för att minnas 
mig”. Vi ska få fira nattvard för att 
minnas att Jesus har förlåtit oss 
alla våra synder.

Har du tagit emot 
Livets bröd = Jesus?
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På Jesu tid var det vanligt att ha 
en fårfålla. Det var en inhägnad 
där fåren fick vila på natten och 
vara skyddade mot vilda djur. 
Inhägnaden var höga murar 
och det fanns bara en ingång till 
fårfållan. När kvällen kom, samlade 
herden alla fåren och ledde in 
dem i fårfållan. Vet du vad herden 
gjorde? Han satte sig i porten 
och vaktade den enda vägen in 
till fåren. Så för att komma in i 
fårfållan, måste man gå via herden. 

Jesus är porten till fåren. För att 
komma in i Guds rike, så måste vi 
komma till Jesus. Det är bara han 
som kan släppa oss in i Guds rike. 
Han skyddar oss också mot den 
onde.

Skanna qr-koden 
och lyssna på en 
jättefin sång om 
vår gode herde!

Jesus är den gode herden och vi 
behöver verkligen inte vara rädda för 
någonting! Han skyddar oss precis 
som en god herde. En god herde 
vaktar och skyddar sina får mot vilda 
djur och faror. Tänk att Jesus till 
och med gav sitt liv för att vi skulle 
slippa ta straffet för våra synder! Han 
lämnade sin härlighet i himlen för vår 
skull och gav upp allt för att rädda 
oss. 

En av de finaste verserna jag vet om 
i Bibeln står i Jes. 40:11: ”Han vallar 
sin hjord som en herde, han samlar 
lammen i sina armar och bär dem i 
sin famn. Sakta för han moderfåren 
fram.” Visst är det fint? Du är ett 
lamm som Jesus bär tätt, tätt intill sitt 
hjärta!

Visste du att får är helt beroende av 
sin herde och att fåren följer herden 
vart än han går? Vi är också helt 
beroende av Jesus. Vi kan försöka 
frälsa oss själva, men då kommer vi 
bara snubbla och gå vilse. Vi behöver 

JESUS ÄR PORTEN 
TILL FÅREN
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”Jag är porten
till fåren.

Den som går
in genom mig
ska bli frälst.”
Joh. 10:7+9

”Jag är den
gode herden.

Jag känner mina får,
och mina får
känner mig.”

Joh. 10:12

Här har du ett tips på 
hur du kan lära dig 

bibelverserna utantill:
Det här kan vara lite svårt, 

men klarar du att göra
en melodi till verserna? 

Sånger är lätta 
att komma ihåg!

Minnesvers

77

vår gode herde för att leda oss rätt. 
Vi kan hålla oss nära Jesus genom 
att läsa hans ord, be till honom, 
vara med i en församling, sjunga till 
honom… ja, det finns ännu flera sätt 
att följa Jesus!

Vårt slutliga mål i livet är att nå 
fram till himlen där vi ska få möta 
Jesus ansikte till ansikte och Jesus är 
herden som leder oss dit. Han hjälper 
och stärker oss på vägen och han ser 
till att vi har allt vi behöver. Han vill 
bevara oss som sina får så att vi inte 
går vilse på vägen.

”För jag är viss om att varken död 
eller liv, varken änglar eller furstar, 
varken något som nu är eller något 
som ska komma, varken makter, höjd 
eller djup eller något annat skapat 
ska kunna skilja oss från Guds kärlek i 
Kristus Jesus, vår Herre.” 
Rom. 8:38-39

Alla som inte tror på Jesus är som 
vilsna får som Jesus vill leda in i 
sin fårfålla. Vi ska få hjälpa honom 
att leta efter dem och leda dem till 
honom!

Läs gärna allt om att Jesus är porten 
och den gode herden i Joh. 10!
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En vinstock producerar 
vindruvor. Jesus sa 
att han är vinstocken 
och att vi är grenarna. 
Vad menade han med 
det? Menade han att 
vi tillsammans med 
honom ska producera 
vindruvor? Nej, men 
utan att vi är grenar på 
Jesus-stammen, kan vi 
varken bli frälsta eller 
bära rikt av andens 
frukt.

Vad händer med en gren om du 
kapar av den från stammen? Den 
vissnar och dör, eller hur? Ja, för en 
gren behöver sitta fast på stammen 

för att få näring till att leva, växa 
och bära frukt. Jesus sa att han 

är den sanna vinstocken och 
att vi är grenarna. Vi behöver 
Jesus för att leva, och vi 
behöver honom för att bli 
frälsta. Genom honom kan vi 
också växa som kristna och 
producera god frukt.

Ja, för det finns dålig frukt... jag 
tror att vi alla kan tänka oss vilka 

dåliga frukter vi kan producera. Som 
till exempel ljuga, baktala, tänka 
dåliga tankar, vara arga, bråka, vara 
olydiga mot mamma och pappa... ja, 
listan blir lång om vi tänker på alla 
dumma saker vi så ofta gör!

Visste du att en vinodlare måste 
rensa vinstocken ofta om vinstocken 
ska kunna bära rik frukt? Då 
klipper han bort blad och grenar 
som hindrar vinstocken från att 
bära mycket och god frukt. När vi 
producerar dålig frukt - det som 
Bibeln kallar för synd, så har Jesus 
lovat oss att vi kan få komma till 
honom och få förlåtelse. Då rensar 
han bort synden så att vi kan växa 
och bära mycket av den goda frukten 
i stället.
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”Jag är vinstocken, 
ni är grenarna. 

Om någon förblir i mig 
och jag i honom, 

så bär han rik frukt. 
Utan mig kan 

ni ingenting göra.”
 Joh. 15:5

Här har du ett tips på 
hur du kan lära dig 

bibelversen utantill:
Gör rörelser till versen 

så blir det lättare 
att komma ihåg den!

Minnesvers
Men vad är det för god frukt Jesus 
vill att vi odlar då? I Gal. 5:22 står 
det om andens frukt som är ”kärlek, 
glädje, frid, tålamod, vänlighet, 
godhet, trohet, mildhet och 
självbehärskning”. Alla skulle vi väl 
vilja producera mycket sådan god 
frukt? Visa mer kärlek, vara glada 
oftare, ha frid i hjärtat, vara mer 
tålmodiga och vänliga, vara goda mot 
andra, vara trogna, vara milda och 
inte bli så lätt arga.

Så, hur ska vi kunna producera 
mycket sådan frukt? ”Utan mig kan 
ni ingenting göra”, sa Jesus. Han vill 
hjälpa oss, genom den helige Ande, 
att växa och bära rik frukt så länge 
vi förblir i honom. Men hur kan vi se 
till att förbli i Jesus då? Vi behöver 
ha gemenskap med honom och på 
så sett ”dra näring” från honom 
genom att prata med honom i bön, 
genom att läsa i Bibeln, genom att 
vara lydiga till Guds ord, genom att 
träffa andra kristna, genom att lyssna 
till predikningar, genom att gå i en 
kristen barnkör eller barngrupp mm.

Så länge vi håller oss till Jesus och 
förblir i honom, så vill den helige 
Ande som bor i oss hjälpa oss att 
växa och bära mer och mer god 
frukt. Ja, vi kan bli rika på god frukt! 
För ju mer ”näring” vi drar åt oss 
genom att ha gemenskap med Jesus, 
ju mer lika honom blir vi!

Läs gärna hela texten där Jesus 
pratar om att han är den sanna 
vinstocken i Joh 15.
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Jesus och lärjungarna var tillsammans i ett rum 
i Jerusalem. Där skulle de äta påskmåltiden 
tillsammans och även om lärjungarna inte visste 
det, så var detta den sista måltiden tillsammans 
med Jesus. Jesus hade mycket han ville säga till 
sina vänner den här dagen innan han skulle dö 
på korset. Vi ska titta lite närmare på den kända 
minnesversen i Joh. 14:6, men läs gärna hela 
kapitel 14!

VÄGEN
Tänk dig att du står utanför ditt hem. Dörren 
är låst och i handen har du en massa nycklar. 
Du testar först cykelnyckeln. Går det? Nej! Du 
testar nyckeln till bilen. Går det? Nej! Du börjar 
bli desperat och pressar in nyckeln till förrådet, 
men givetvis fungerar inte den heller. Varför 
kommer du inte in i ditt hem? Självklart för att 
du inte har använt rätt nyckel!

En del verkar tro att det finns många vägar som 
leder till Gud. Här ska jag ge några exempel och 
du kan kryssa i det du tror är rätt svar. 

Jag kommer till himlen om jag... 
... är döpt, men inte tror på Jesus. 
Sant?      Falskt?
... är medlem i en kyrka, men inte tror på Jesus.
Sant?     Falskt?
... lever ett bra liv och gör nästan bara goda 
saker. Sant?     Falskt?
... tror på något helt annat. ”Du tror på ditt och 
jag tror på mitt, alla vägar leder till Gud.” 
Sant?     Falskt?

Jesus säger: ”Ingen kommer till Fadern utom 
genom mig”. Jesus dog på korset och öppnade 
en väg till Gud och det är bara genom att 
komma till honom och be om förlåtelse för 
synderna och tro på honom som vi kan få 
komma in i Guds rike när vi dör.

Att gå på Jesus-vägen är fantastiskt, men det 
kan också vara jobbigt och svårt. Vad tycker du 
är jobbigt eller svårt med att gå på Jesus-vägen? 
Prata gärna med mamma och pappa om det!

SANNINGEN
Många i vårt samhälle skulle säga att sanningen 
är relativ. Det betyder att det inte finns någon 
absolut sanning. ”Det som är sant för dig 
behöver inte vara sant för mig”. 
Sant?     Falskt?

Om jag skulle visa dig en banan och säga att det 
är ett äpple… skulle du tro det? Jag kan säga att 
bananen är ett äpple men det är inte sant för 
det är ändå en banan. En absolut sanning!

Jesus är sanningen och vi kan alltid lita på det 
han säger! Men..., säger någon, Jesus finns ju 
inte! Ja, vad säger vi då? Kan vi ssäga att Jesus 
är en absolut sanning? Eller är Jesus ”fake”? Att 
Jesus har funnits råder det ingen tvekan om, 
men finns han än i dag? Steg han verkligen upp 
igen ifrån de döda? Här är tre av de argument 
som jag tycker är de bästa för att argumentera 
för att Jesus faktiskt lever än i dag:
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Minnesvers
1. Igen människa kan göra det Jesus gjorde, 
alltså är han Gud såsom han själv sa.
I Bibeln, och även i andra skrifter man har 
hittat, berättas det om alla de under som 
Jesus gjorde. Ingen människa kan göra sjuka 
friska, stilla en storm bara med ord eller väcka 
döda till livet. Det kan bara Gud. 

2. Ögonvittnen
Det fanns många ögonvittnen som berättade 
att de hade mött Jesus efter att Han hade 
stigit upp igen ifrån de döda. En gång 
visade Jesus sig för flera hundra människor 
samtidigt! Inte kunde väl flera hundra 
människor se syner eller ha samma dröm 
samtidigt?! Och lärjungarna fick ju både prata 
med Jesus, äta med Jesus och ta på Jesus. 

3. Skulle du vara villig att dö för en lögn? 
Vi vet också att väldigt många av lärjungarna 
som hävdade att de hade mött Jesus efter 
hans uppståndelse, blev martyrer. Det 
betyder att de blev dödade för att de sa att 
Jesus hade stigit upp igen ifrån de döda. 
Skulle de vara villiga att dö för en lögn?

LIVET
Jesus har gett oss som tror på honom ett nytt 
liv och även efter att vi dör här på jorden 
kommer vi få leva evigt i himlen tillsammans 
med honom. Tänk vilken dag det ska bli!  
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Här har du ett tips på 
hur du kan lära dig 

bibelversen utantill:
Skriv bibelversen 

på olika papper och blanda. 
Lägg orden i rätt ordning. 
Gör du det några gånger, 

kommer du kunna 
versen utantill!

”Hos ingen annan 
finns frälsningen, 
och under himlen 

finns inget annat namn 
som människor fått 

genom vilket 
vi blir frälsta.” 

Apg. 4:12



Himmelriket är som en skatt som ligger gömd 
i en åker. En man finner den och gömmer den 
igen, och i sin glädje går han och säljer allt han 
äger och köper den åkern. (v. 44)
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JESUS ÄR

UPPSTÅNDELSEN 

OCH LIVET
Jesus använde ofta 
liknelser när han 
undervisade. Det 
var berättelser 
som skulle 
förklara ett 
djupare andligt 
budskap. En 
gång berättade han 
några liknelser om 
himlen. Här är två av de från Matt. 13.

Himmelriket är också som en köpman som sökte 
efter fina pärlor. När han fann en mycket dyrbar 
pärla gick han och sålde allt han ägde och köpte 
den. (v. 45-46)

”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på 
mig ska leva om han än dör, och den som lever 
och tror på mig ska aldrig någonsin dö”, sa Jesus 
till Marta när hon hade förlorat sin bror Lasarus. 
Hur kunde han säga så? Lasarus var ju död? 

Han gick tillsammans med systrarna Marta 
och Maria till graven och där befallde Jesus att 
de skulle ta bort stenen framför öppningen. 
Systrarna försökte protestera för Lasarus hade 
redan varit död i fyra dagar och kroppen hade 
börjat lukta! Men Jesus var bestämd och när 
de hade tagit bort stenen ropade han ”Lasarus, 
kom ut!”. Och där kom Lasarus ut, med fötter 
och händer inlindade i bindlar och med ansiktet 
täckt av en duk. 

Det måste ha varit en mäktig upplevelse för de 
som tittade på! Tänk att Jesus kunde väcka upp 
en död man! Jesus bevisade åter igen att han är 
Gud och senare steg han ju själv upp igen ifrån 
de döda! Han har makt över döden!

I ett fotbollslag är det inte bara den som gör mål 
som vinner. Hela laget vinner. På samma sett 
är det för oss kristna som är i Jesu lag. Lasarus 
var bunden av dödens kläder, men Jesus sa: 
”Gör honom fri och låt honom gå”. Vi är också 
bundna av ”dödens kläder”, synden. Men Jesus 
tog bort våra synder då han dog på korset och 
vann över döden. Det gjorde han för att också vi 
kan få bli fria om vi tar emot hans förlåtelse!
 
Himlen är som en skatt eller som en 
jättevärdefull pärla som det är värt att ge 
upp allt för sa Jesus! ”För vad hjälper det en 
människa om hon vinner hela världen men 
förlorar sin själ?” (Matt. 16:26). Det är många 
saker som vill dra oss bort från Jesus, men jag 
hoppas att du och jag håller oss nära Jesus så att 
vi en dag får samlas i himlen hos honom och alla 
som är hans barn. ”Och människor ska komma 
från öster och väster och från norr och söder och 
ligga till bords i Guds rike.” (Luk. 13:29). 



Minnesvers
Här på jorden finns det mycket ont som en följd 
av synden. Till exempel sjukdom, krig, smärta 
och gråt. Men läs bara här om himlen och hur 
fantastiskt det blir där! 

”Och jag såg en ny himmel och en ny jord. 
Den första himlen och den första jorden var 
borta, och havet fanns inte mer. 
Och jag såg den heliga staden, 
det nya Jerusalem, komma ner från himlen, 
från Gud, redo som en brud 
som är smyckad för sin man. 
Och jag hörde en stark röst från tronen: 
”Se! Nu står Guds boning bland människorna. 
Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, 
och Gud själv ska vara hos dem. 
Och han 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.” 
Och han som satt på tronen sade: 
”Se, jag gör allting nytt.” 
Och han sade: ”Skriv, för dessa ord är 
trovärdiga och sanna.” 
Sedan sade han till mig: 
”Det har skett. Jag är A och O, 
begynnelsen och änden. 
Åt den som törstar ska jag 
fritt ge ur källan med livets vatten. 
Den som segrar ska få detta i arv, 
och jag ska vara hans Gud.” 
Upp. 21:1-7a

Innan Jesus steg upp till himlen lovade han att 
han ska komma tillbaka och ställa allt till rätta 
- hålla dom över synden och ta bort den helt 
och hållet. I Upp. 3:11 säger Jesus: ”Jag kommer 
snart. Håll fast vid det du har så att ingen tar din 
krona.” Ja, när Jesus kommer tillbaka ska vi som 
tror på honom få vår krona för vi är ju prinsar 
och prinsessor av himlen och Gud, vår Far, är 
universums kung! Så låt oss hålla fast vid vår tro 
så att ingen tar vår krona!
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Här har du ett tips på 
hur du kan lära dig 

bibelversen utantill:
Säg bibelversen högt 

många gånger 
medan du hoppar 

på ett ben.

Jesus sa: ”Jag är 
uppståndelsen och livet. 

Den som tror på mig 
ska leva om han än dör, 

och den som lever 
och tror på mig 

ska aldrig någonsin dö.”
Joh. 11:25-26
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JESUS ÄR
VÄRLDENS LJUS

de på natten som en eldpelare. 
Det var ett ljus som ledde de 
i mörkret på den rätta vägen. 
Jesus är vårt ljus som vi ska få 
följa efter. Han vill leda oss hela 
vägen hem till vårt lovade land, 
himlen.

Har du sett självlysande stjärnor? 
En del har dem i taket över 
sängen och när de släcker ljuset, 
så lyser stjärnorna som en 
stjärnhimmel. Men vad behövs 
för att få dem att lysa? De måste 
laddas av ett ljus. Lite så är det 
med oss också. För i Matteus 5 
kan vi läsa att Jesus inte bara 
sa att han är världens ljus. Han 
sa också: ”Ni är världens ljus. 
En stad som ligger på ett berg 
kan inte döljas. Och man tänder 
inte ett ljus och sätter det under 
skäppan, utan man sätter det på 
hållaren så att det lyser för alla 
i huset. På samma sätt ska ert 
ljus lysa för människorna, så att 
de ser era goda gärningar och 
prisar er Far i himlen”.

Vi som har tagit emot Jesus i 
våra hjärtan har alltså  fått ett 
ljus inom oss. Och det måste vi 
ständigt ladda hos Jesus genom 
att spendera tid med honom. 
När vi gör det, kan vi reflektera 
Jesu ljus och lysa för andra som 
ännu inte har tagit emot Jesus. 
Ibland kan det vara frestande att 
försöka dölja våra ljus, men vi 
ska få be Jesus om hjälp att lysa 
klart och tydligt! 

Läs gärna hela Joh. 5 där det 
står om när Jesus sa att han är 
världens ljus!

När jag bodde i Tanzania i Afrika 
som barn, fanns det ingen 
elektricitet på kvällen. Det 
fanns faktiskt ingen elektricitet 
någonstans på flera kilometer. 
Då snackar vi mörkt! Det var så 
mörkt att vi inte kunde se något 
alls när vi var ute och gick efter 
att det hade blivit mörkt. 

Det fanns ormar och skorpioner 
i Tanzania som vi måste passa 
oss för. Så när vi skulle gå ut på 
kvällen tog vi alltid med oss en 
ficklampa.

Här i Sverige finns det elektricitet 
över allt och då är det svårt 
att hitta någonstans där det 
är så mörkt att vi inte kan se 
någonting. För det är ju så att så 
fort det finns ljus, även pyttelite 
ljus, så måste mörkret vika.

Synden är mörkret som Jesus 
kom för att ta bort. Han är 
världens ljus och när han får 
komma in i våra hjärtan, så 
försvinner synden!

När israelsfolket vandrade i 
öknen på vägen till det utlovade 
landet Kaanan, gick Gud framför 



1. :/: Det lilla ljus jag har,
det ska få lysa klart :/:
Det lilla ljus jag har,
det ska få lysa klart!
Lysa klart, klart, klart, lysa klart.

2. :/: Jag sätter det ej 
under skäppan, nej!
Det ska få lysa klart :/:
Jag sätter det ej 
under skäppan, nej!
Det ska få lysa klart!
Lysa klart, klart, klart, lysa klart.

3. :/: Frestaren vill det blåsa ut,
men det ska få lysa klart! :/:
Frestaren vill det blåsa ut,
men det ska få lysa klart!
Lysa klart, klart, klart, lysa klart.
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Minnesvers

Jesus sa: 
”Jag är världens ljus. 
Den som följer mig 

ska inte vandra i mörkret 
utan ha livets ljus” 

Joh. 8:12

Här har du ett tips på 
hur du kan lära dig 

bibelversen utantill:
Tänd några ljus och bestäm 

vilka ord de ska representera. 
Blås ut ett ljus i taget. 
Till slut kan du versen!
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