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1 Johannesbrevet 
Detta är en bibelläsningsplan från 1 Johannesbrevet. Ni/du i gruppen läser en del varje gång ni 
träffas. Det kommer vara under fyra tillfällen där ni kommer läsa, diskutera och be utifrån 
bibelord. Alla delar kommer från 1 Johannesbrevet, vilket handlar om mycket om kärlek. Dels 
Guds kärlek till oss men också vår kärlek mot varandra. 

Samling 1 

1 Joh 1:1-10 
“Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har 
skådat och har tagit på med våra händer, det är vårt ärende: livets ord. Ja, livet blev synligt, vi har 
sett det och vittnar om det, och vi förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och blev 
synligt för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall vara med i vår 
gemenskap, som är en med Fadern och Hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje 
skall bli fullkomlig. 
Och detta är det budskap som vi har hört av Honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att 
inget mörker finns i Honom. Om vi säger att vi har gemenskap med Honom men vandrar i 
mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom Han är i 
ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, Hans son, renar oss från all synd. 
Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner 
våra synder är Han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all 
orättfärdighet. Om vi säger att vi inte syndat gör vi Honom till lögnare, och Hans ord finns inte i 
oss.” 

Det Johannes skriver om i det första stycket handlar om Jesus. Hur Gud gick ner på jorden som 
Jesus och visade oss livet. Jesus är livet (Joh 14:6) och det är det som ni vittnar om. Det som ni 
visar varje dag i skolan är det eviga livet och inte livet som bara finns här på jorden. Våga visa det 
hela tiden. Försök att vara ljus i alla lägen och det kommer verkligen att synas. Om du tar ett ljus i 
mörkret så kommer det att synas och alla kommer se det. Ifall vi inte är ljus så försvinner vi in i 
mörkret och visar inte på Jesus. Våga visa på ljuset i alla lägen. 

Varför kan det vara skrämmande att vara ett ljus? 
I vilka lägen är det svårt att vara ett ljus? 
Hur ska jag göra för att vara ett ljus i skolan? 

Skriv ner era svar! 

Utmaning: Läs detta bibelord på väg till skolan eller innan skolan varje dag till och med nästa 
träff. Försök att vara ett ljus, stå upp för Gud varje dag. 

Bön: Be om att få vara ljus i er vardag. 
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Samling 2 

1 Joh 2:1-17 
“Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar har vi en som 
för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder 
och inte bara våra utan hela världens. 
Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. Den som säger: ”Jag känner 
honom” men inte håller hans bud är en lögnare, och sanningen finns inte i honom. Men hos den 
som bevarar hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. Då vet vi att vi är i honom. Den 
som säger att han förblir i honom måste själv leva så som han levde. 
Mina kära, vad jag skriver här är inget nytt bud utan ett gammalt som ni har haft från början. 
Detta gamla bud är ordet som ni har fått höra. Ändå är det jag skriver ett nytt bud – det visar 
både hans och ert liv. Ty mörkret viker och det sanna ljuset lyser redan. Den som säger sig vara i 
ljuset men hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset och 
har ingenting inom sig som leder till fall. Men den som hatar sin broder är i mörkret; han vandrar i 
mörkret och vet inte vart han går, ty mörkret har gjort hans ögon blinda. 
Jag skriver till er, mina barn: ni har fått era synder förlåtna för hans namns skull. Jag skriver till er, 
fäder: ni känner honom som är till från början. Jag skriver till er som är unga: ni har besegrat den 
Onde. 
Jag har skrivit till er, barn: ni känner Fadern. Jag har skrivit till er, fäder: ni känner honom som är 
till från början. Jag har skrivit till er som är unga: ni är starka och Guds ord förblir i er och ni har 
besegrat den Onde. 
Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i 
honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter 
med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men 
den som gör Guds vilja består för evigt.” 

Förra träffen träffades ni och skulle diskutera hur man kan vara ett ljus på skolan. Det kan vara 
svårt och vi kommer att misslyckas. Misströsta dock inte för Jesus har bringat försoning för våra 
misstag (1 Joh 2:1-2). Inget misstag kan separera dig och Gud för evigt. Så fortsätt med det goda 
och var inte rädd för att misslyckas. 

“Älska din nästa som dig själv” är något som vi ofta hör. Det finns en anledning för det och det 
kan vi se i detta bibelställe. Varje gång vi älskar vår broder så lyser vi också av Jesu kärlek. Älska 
dem, var snäll mot dem, uppskatta dem och respektera dem. Det är vad Jesus gjorde mot oss 
och det bör vi göra mot varandra. 

Det Jesus gjorde var inte det som världen älskade. Om Jesus gjorde det som världen ville att han 
skulle göra, skulle han inte vara Jesus. Om Jesus inte älskar det världen älskar så ska inte vi göra 
det heller. Om Jesus inte gjorde det världen ville att han skulle göra så ska vi inte heller göra det 
som världen vill att vi ska göra. Visst kommer vår livsstil sticka ut för våra kompisar men det är ju 
det som är meningen med att vara kristen - visa på något annat. Att visa på Guds kärlek till sina 
medmänniskor. 

Vad vill världen att du ska göra med din tro? 
Vad vill Gud att jag ska göra med din tro? 
I vilka lägen upplever jag att jag sticker ut som kristen? 
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Utmaning: Tänk på en specifik person som du ska älska extra mycket tills nästa gång ni ses. Kom 
ihåg, var inte rädd för att misslyckas. 

Bön: Be för denna person varje dag. 

Samling 3 

1 Joh 3:11-24 
“Ty detta är budskapet som ni har hört alltifrån början: att vi skall älska varandra. Vi skall inte likna 
Kain, som var den Ondes barn och slog ihjäl sin bror. Varför slog han ihjäl honom? Därför att hans 
gärningar var onda medan broderns var rättfärdiga. 
Bröder, bli inte förvånade om världen hatar er. Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi 
älskar våra bröder. Den som inte älskar är kvar i döden. Den som hatar sin broder är en mördare, 
och ni vet att ingen mördare bär evigt liv inom sig. Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt 
känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna. Om någon som har vad han 
behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds 
kärlek förbli i honom? 
Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Då förstår vi att vi är 
sanningens barn, och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga det om att Gud är 
större än vårt hjärta och förstår allt. Mina kära, om hjärtat inte dömer oss kan vi stå frimodiga 
inför Gud. Och vad vi än ber om får vi av honom, eftersom vi håller hans bud och gör det som 
behagar honom. Och detta är hans bud: att vi skall tro på hans son Jesu Kristi namn och älska 
varandra så som han har befallt oss. Den som håller Guds bud förblir i Gud och Gud i honom. Och 
att han förblir i oss vet vi av anden som han har gett oss.” 

Har du känt motstånd när du står upp för Gud? 

Kom ihåg att Gud har alltid varit redo på motstånd. Det spelar ingen roll ifall vi är redo eller inte, 
om du visar kärlek till din broder kommer Gud vara där. Gud ser varenda initiativ vi tar för honom 
och han kommer att välsigna dem. Oavsett om det sker en förändring direkt eller om flera år så 
kommer Gud att ta ditt initiativ seriöst.  

Gud vill älska alla människor och han har valt oss människor som hans främsta verktyg. Han vill 
verkligen att vi ska älska våra medmänniskor så mycket vi bara kan.  

Hur kan jag älska mina medmänniskor så mycket jag kan? 

Gud talar även om att älska inte bara handlar om att tala goda saker om varandra och till 
varandra. Det är även något man gör, en handling. Detta kan vara allt från att hjälpa någon med 
läxan till att sitta ned och lyssna till vad de har att säga om sina liv. Många Ny Generation-grupper 
gör olika satsningar för att visa kärlek till sina medmänniskor. 

Kom på något ni kan göra tillsammans för att sprida kärlek på skolan! 

Skriv ner det och planera! 
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Om ni inte får göra något för er rektor, kom på olika scenarion där man kan visa på kärlek genom 
en handling! 

Utmaning: Utför minst en handling per dag som är baserad på Guds kärlek. 

Bön: Be om att Gud ska fylla dig/er med en kärlek till era kamrater. 

Samling 4 

1 Joh 4:7-21 
“Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av 
Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så 
uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv 
genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin 
son som försoningsoffer för våra synder. 
Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. 
Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har 
gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna 
om att Fadern har sänt sin son att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son 
förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror 
på den. 
Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken 
nått sin fullhet hos oss: att vi kan vara frimodiga på domens dag, ty sådan som Kristus är, sådana 
är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, 
ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar 
därför att han först älskade oss. Om någon säger: ”Jag älskar Gud” men hatar sin broder, då ljuger 
han. Ty den som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud, som han inte har sett. 
Och detta är det bud som han har gett oss: att den som älskar Gud också skall älska sin broder.” 

Gud har visat den största kärlek till oss genom att han lät Jesus dö för oss. Kärleken som Gud 
visade då ger konsekvenser fortfarande. Vi kan bli fyllda av den och framförallt sprida den till 
andra människor. Kärleken från Gud övervinner allt, proklamera den i ditt och andras liv. Inget 
kommer kunna stå emot den i längden. Genom att visa kärlek så visar vi på Gud eftersom Gud = 
Kärlek.  

Hur kan jag komma ihåg att visa kärlek? 

Ta en stund och fundera på hur kärleken skulle kunna ta större plats i ditt liv! I t.ex. olika 
scenarion, platser och grupper! 

Sitt tyst och skriv ner det du tänker. Gå sedan ett varv och dela med er av era tankar! 
Om du är själv så kan du skriva ned dina tankar för att du ska komma ihåg, för att utvärdera 
senare. 
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Utmaning: Det du har skrivit ned är en väg för att du ska släppa in mer kärlek i ditt liv. Försök att 
gå efter det du skrivit och utvärdera nästa gång ni träffas hur det gått. 

Bön: Be om att Gud ska vägleda dig till att släppa in mer kärlek i livet.


