
N 
är du döptes så var Fadern, Jesus och Den Helige Ande med. I dopet blev du ett Guds barn.

När man har barn hemma, så kan de ibland göra många tokiga saker. De kan göra konstverk på tapeterna, de 
kan ha vattenkrig inomhus eller måla varandra med tuschpennor. En del saker kan en förälder skratta åt, men 

andra saker gör att föräldrar blir arga. Men bara för att mina barn ibland gör tokiga saker, så kastar jag inte ut dem.
Som Guds barn kan vi också göra en del tokiga saker. Vi kan låta bli att lyda Gud och våra föräldrar. Vi kan reta våra syskon 

eller kompisar. Detta kallar Bibeln för synd och det gör Gud ledsen, men precis som en god förälder så vill han inte kasta 
ut dig. Istället vill han att du ska säga förlåt och börja om från början. Att börja om från början kan innebära att säga förlåt 
till mamma och pappa och sen börja lyda dem. Det kan innebära att säga förlåt till sina syskon eller kompisar och sen inte 
fortsätta retas, utan istället ha det kul och leka tillsammans.

Om jag inte vill be om förlåtelse och börja om på nytt är jag fortfarande barn till mina föräldrar och de fortsätter att älska 
mig. Men jag bryter ner relationen och den blir sämre och sämre. 

När jag inte vill säga förlåt till Gud, är jag fortfarande Guds barn men jag vänder honom ryggen. Gud vill inte kasta ut 
någon, men jag kan välja att lämna honom. 

Jesus gör allt för att ingen ska gå förlorad. Han söker och letar efter mig, dig och alla andra. Han vill verkligen att vi 
ska vara med honom. Han har en så enormt stor kärlek till oss att vi inte kan fatta det. Han vill att du ska ha evigt liv med 
honom och få vara i himlen för evigt! 
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