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Kan du bevisa det?

NAMN:

Hitta fiskar! Ny följetong

Fiskaren Petrus
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De gärningar jag utför, vittnar 
om att Fadern har sänt mig. 

JOH 5:36

LUrIgT & KlUrIgT

Gott nytt år med Droppen!
Vi hoppas att ni har haft ett bra jullov och hälsar er välkomna till ett nytt år med oss!

Denna termin kommer du att få lära känna lärjungen Petrus. Han var med om 
många spännande händelser under sitt liv. I det här numret får du läsa om hur 
det var alldeles i början, när Jesus ville att Petrus skulle följa honom. Missa inte 
Petrus-tävlingen på sista sidan!

Vårens spännande följetong heter ”Är Gustav en tjuv?” Den har varit med 
i tidningen för många år sedan och kommer nu i repris. En dag trillar det ut en 
tjugolapp från biblioteksboken som Gustav lånat. Gustav börjar genast fundera på 
vem som rår om tjugan … Kan han behålla den, eller ska han lämna tillbaka den? 
Och till vem i så fall?

Fotoberättelserna om Tyra fortsätter och under detta år kommer hon att få 
lära sig mer om tio Guds bud. 

Att börja ett nytt år kan kännas spännande på många sätt. Här har vi precis 
berättat vad du kan se fram emot under året med Droppen.

Du har säkert något eller några andra händelser som du ser fram emot och längtar efter. 
Kanske finns det också något som känns osäkert och som du är orolig för inför det nya året.

Vare sig vi är barn eller vuxna får vi be för det nya året som kommer. Att Jesus ska vara med 
oss i det som känns pirrigt spännande och i det som känns läskigt spännande. Jesus har lovat 
att vara med oss och det löftet kan vi tryggt lita på!

HÄLSNINGAR, HENNY OCH INESE

På golvet i mormors veranda ligger den 
fina keramikkrukan i småbitar. Pontus 
som skulle rusa in för att hämta sin fjä-
rilshov blir stående och bara stirrar. Han 
minns hur glad mormor var när hon köp-
te krukan för en vecka sedan hos en rik-
tig krukmakare.

Medan Pontus står där kommer mor-
mor. Hon blir riktigt arg när hon ser den 
trasiga krukan och hon skriker faktiskt åt Pon-
tus:

– Vad har du nu gjort!?
– Det var ju inte jag, svarar Pontus för-

skräckt.
– Nej, den har förstås trillat av sig själv! 

Tänk att ni inte kan låta någonting vara i fred!
– Jag har inte rört den, säger Pontus som 

nästan börjar gråta när mormor inte tror honom.
I samma stund står morfar i dörröppningen.
– Den där låg på golvet när jag gick förbi 

nyss. Det var därför som jag gick och häm-
tade de här, säger morfar och håller upp en 
borste och en skyffel. Då sprang Pontus och 
jagade fjärilar långt där ute så honom ska vi 
inte skylla på.

En stund senare när mormor har bett Pon-
tus om förlåtelse och morfar har sopat upp så 
får de se katten Missan hoppa upp på föns-
terbrädan och stryka sig mot en av blomkru-
korna och då kan de ana hur det hela kan ha 
gått till....

Det var bra för Pontus att morfar dök upp 
och kunde bevisa att han talade sanning! Je-
sus talar i dagens text om någon som vittnar, 
bevisar, vad som är sant. Var det bara Jesus 
själv som sa att han var Guds son så var det 
inget bra bevis för att det var sant. Men Jesus 
berättar att det finns fler vittnen som kan bevisa 
att det stämmer:

– Johannes Döparen hade vittnat om att 
Jesus var Guds son.

– Det som Jesus sa och gjorde visade att 
det inte bara var tomma ord. Han gjorde under 
och tecken och han uppstod från de döda.

– Ett annat vittne var profeternas ord i Gam-
la testamentet som människor då kände väl 
till och som stämde in på Jesus. 

Man kan inte tvinga någon att tro genom 
att peka på bevis – varken på Jesus tid eller 
nu. Många människor i vår värld tror på det 
Jesus sa och kan säga: Jesus du är verkligen 
Gud och kung! Jag vet att det är sant! Gud 
vill ge dig också den tron. Du får be honom 
om den.

JOHANNA NYHOLM SKOGLUND

Kan du bevisa det?
LÄR KÄNNA JOHANNES DÖPAREN! LÄS OM HONOM OCH FYLL I DE SAKNANDE ORDEN I 
TEXTEN!  

Johannes mamma hette Elisabet och hans     ___ ___ ___ ___ ___  Sakarias. 

Hans pappa var      ___ ___ ___ ___ ___   och arbetade i templet. Han ville inte tro 

på       ___ ___ ___ ___ ___ ___ som berättade att Johannes skulle födas. Men 

han fick ett tecken: han skulle bli stum tills       ___ ___ ___ ___ ___ ___fötts. Som 

vuxen bodde Johannes i öknen och levde på          ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

___ ___ ___ och         ___ ___ ___ ___ ___ ___. Han talade om Messias som snart 

skulle komma och han döpte många. Även Jesus döptes av Johannes och då 

sänkte sig Guds Ande över honom som en         ___ ___ ___ ___.       
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Kalle kommer hem från skolan. Han slänger 
skolväskan och jackan på hallgolvet. Gym-
paskorna kränger han av sig alldeles innan-
för dörren – precis som han brukar göra. Han 
har inte tid att hänga upp något, för han är 
vrålhungrig. Han springer till köket för att se 
om mamma satt fram något fika. Det verkar 
så, för på vägen till köket hör han röster. En är 
mammas och en är från en man som han inte 
känner igen rösten på. 

Plötsligt blir han tveksam och smyger in. 
Mamma är i glatt samspråk med mannen, 
men drar ändå ut Kalles stol och rufsar honom 
i håret. De vuxna fortsätter prata och Kalle tar 
sig en macka. Vem är han som mamma pratar 
med? Honom har Kalle aldrig sett förut. 

– Det här är min pojke, Kalle, säger mamma 
och rufsar honom i håret igen. Och det här är 
vår nya granne, Malte Ludvigsson, förklarar 
mamma. Han har flyttat in i tant Stinas hus.

Kalle nickar med munnen full av macka. Det 
var därför det stod en flyttbil vid Stinas hus för 
några dagar sedan. 

De vuxna fortsätter sitt kaffeprat och Kalle 
går till sitt rum. Läxorna är inte så kul. Han 
sitter mest och ritar krumelurer och lyssnar på 
de vuxna i köket. Ibland är det spännande att 
höra vad de pratar om. Nu har de börjat prata 
om att tro på Gud. 

– Menar du att du tror att allt Jesus gjorde 
är sant? säger Malte förvånat. Det förstår jag 
inte. Jag tycker inte det finns några bevis alls, 
fortsätter han. Det verkar mest påhittat, tycker 
jag, allt det där som står i Bibeln.

– Och jag som tycker att det finns proppfullt 
med bevis, skrattar mamma. 

– Ja ja, så olika det kan vara. Kanske det 
hade varit lättare att tro om man levt i Palesti-
na för 2000 år sedan.

– Tveksamt, säger mamma, för det var 
många som inte trodde på och följde Jesus 
då heller, fastän de såg allt som Jesus gjorde. 
Det berättar också Bibeln.

– Ja, det är underligt och svårt det här med 
religion …

Sant eller inte?
Det här tycker Kalle är konstigt och när Mal-

te har tackat för sig och gått, så frågar han 
mamma. 

– Jag tycker det skulle varit mycket lättare 
att bevisa för alla kompisar att det är sant det 
som står i Bibeln, om de kunde få se och höra 
Jesus. Att han var här just nu.

– Men det är inte säkert. Bibeln berättar att 
det fanns många som inte trodde eller ville tro 
på Jesus, fastän de såg och hörde allt Jesus 
gjorde. 

– Fastän de såg att de sjuka blev friska?
– Just det.
– Var det för att de inte ville?
– Just det.
– Så om man inte vill tro, så skulle det inte 

hjälpa även om det fanns bevis?
– Jag tror det är så, ja. När man går tillsam-

mans med Jesus och är hans lärjunge, så ser 
man det Jesus gör och vem han är och kan tro 
på det. Vill man inte följa honom, så kan man 
bortförklara allt. Det gjorde de när Jesus levde 
på jorden också.

Det är konstigt, tycker Kalle. Konstigt att 
man ville bortförklara Jesus, fastän man såg 
och hörde allt gott som han gjorde.

BODIL MÅNSSON
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Tänk dig att få vand-
ra tillsammans med 
Jesus, lyssna på hans 

undervisning och vara med om alla de under 
han gjorde! Det vore ju jättespännande! Och 
kanske lite farligt… Det var inte alla människor 
som tyckte om Jesus. Denna termin får vi 
chansen att lära känna Simon Petrus - en av 
Jesus närmaste lärjungar. Han fick vara med 
Jesus och upplevde många fantastiska saker. 
Några av Petrus vänner skrev ner allt detta och 
nu kan även vi läsa om deras äventyr i Nya 
testamentet.  

Allt började en helt vanlig dag i en liten 
by som hette Betsaida vid stranden av Gali-
leiska eller Gennesarets sjö, som den ock-
så kallas. Solen sken och Simon och hans 
bror Andreas höll på att kasta ut sina nät. 
De var nämligen fiskare och jobbade med 
att fånga fisk. Sedan sålde de fiskarna. De 
som blev över saltades och förvarades. Det 
fanns olika typer av nät som fiskarna använ-
de. Ett medelstort runt nät kunde fiskaren 
kasta från stranden. Ett 
annat, stort nät kasta-
de man från båten och 
drog genom vattnet. 
Man brukade fiska på 
nätterna. Då var chan-
sen större att få fisk. 
Men nu hade de fiskat 
hela natten och inte fått 
en enda fisk. Brödernas 
humör var nog inte på 
topp.  

Men den dagen in-
träffade något speciellt. 
Jesus kom och vandrade 
längs stranden och det 

var mycket folk som följde med honom. De 
trängdes omkring honom och då lånade han 
Petrus båt för att komma lite längre ut på vatt-
net så att alla kunde se och höra honom. Efter 
att han hade talat till folket på stranden sa han 
till Petrus: ”Kasta ut dina nät på djupet”. Petrus 
tyckte inte det var någon mening eftersom de 
hade fiskat hela natten och inte fått någonting. 
Men han gjorde det bara för att Jesus ville det. 
Och då inträffade det ett under! De fick så myck-
et fisk att nätet nästan höll på att gå sönder! Pet-
rus blev rädd! Vem är denne Jesus egentligen?! 
Kan han befalla fiskarna att hoppa in i nätet? 

Men Jesus sa till honom ”Var inte rädd! 
Från och med nu ska du fånga människor. Du 
ska heta Kefas och det betyder Petrus”. 

Petrus och hans bror Andreas lämnade sin 
båt och näten och följde med Jesus. De skulle 
vara människofiskare och det betyder att de 
skulle hjälpa människor att tro på Jesus och 
bli  hans lärjungar. 

INESE PJ

 Petrus följer 
Jesus

Följ mig! 

P
et

ru
s -

 Jesus lärjunge

I BERÄTTELSEN LÄSTE VI ATT JESUS GAV SIMON DET HEBRÉEISKA NAMNET KEFAS SOM 
BETYDER PETRUS PÅ GREKISKA. MEN VAD BETYDER PETRUS PÅ SVENSKA?
FÄRLÄGG ALLA DE FISKAR SOM HAR ETT ÖGA I EN MÖRK FÄRG.

PETRUS OCH HANS BROR ANDREAS FÅNGADE MÅNGA FISKAR. 
KAN DU HITTA TVÅ LIKADANA? 
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Så var temat då 25 glada och förväntansfulla 
barn samlades en gnistrande novemberdag 
på Åhus missionsgård. Sången inifrån sam-
lingssalen hördes ut i köket: ”Jag går på li-
vets väg, där kan allting hända, men jag kan va 
trygg för Gud finns över mig och under mig, 
framför och bakom mig, Han omsluter mig på 
alla sidor! Och håller mig i sin hand!” 

Efter samtal om både livet och målet – Himlen! 
– skulle alla kläder och vantar och mössor på. Bar-
nen delades in i grupper och utrustades med en 
karta i varje grupp. De fick hjälpas åt att hitta rätt. 
Vid första stationen fick de memorera en bibel-
vers tillsammans. När varje barn fick två ord var, 
blev det jättelätt! På andra stationen fick de leda 
varandra när den andra hade en bindel för ögat. 

Missa inte målet!
Vid tredje stationen fick de ta 

sig fram över ”en flod” genom 
att hoppa på ”plankor/stenar” 
som de la ut framför varandra 
och tog med sig över – alla skul-
le med! 

En station var att klättra genom ett nät och en sta-
tion var balansgång. Tanken var att de skulle hitta rätt 
mellan stationerna (på vägen mot himlen) och att 
mycket samarbete på stationerna skulle visa på att vi 
måste hjälpas åt på olika sätt i livet för att vi ska nå 
målet. På avslutningssamlingen fick barnen ge olika 
tips hur vi kan hjälpa varandra på vägen mot himlen: 
be för varandra, trösta den som är ledsen, vara en bra 
kompis, berätta för andra om Jesus och sjunga om 
Jesus tillsammans. Kartan som hjälper oss att hitta 
rätt är Bibeln.

Hur är det i himlen? Där är det 
fest! Säkert både glass och godis 
och kanske ballonger? Dagen avslu-
tades med festfika. Livet kan vara 
både kul och besvärligt, och det är 
viktigt att vi hjälper varandra.  Det 
viktigaste av allt är att leva tillsam-
mans med Jesus. Då får vi vara med 
på festen i himlen där allt är glädje! 

”Det flödar glädje! Jag har mitt 
namn skrivet i Livets bok! Halleluja!” 

TEXT OCH FOTO: EMMA BIRGERSSON

Kom till festen varenda en, kom till glädjen i frälsningen!
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Kapitel 1

– Jag går ner till tvättstugan nu. Du kan väl 
gå ut och leka när du ätit färdigt. Men om du 
hellre vill läsa så har jag lånat några nya böcker 
till dig på biblioteket.

Gustav hade just kommit hem från skolan 
och satt vid köksbordet och åt en smörgås. 
Han gick i andra klass nu, men redan innan 
han började skolan kunde han läsa flytande. 
Hans mamma brukade säga att han slukade 
böcker och kallade honom för en riktig bok-
mal.

Någon gång varje vecka brukade mamma 
låna hem en trave åt honom. Ibland hann han 
läsa mer än en bok per dag. Nu hade han läst 
ut alla de gamla böckerna, så han tyckte det 
var bra att mamma lånat några nya. 

När Gustav hade ätit upp smörgåsen och 
druckit mjölken gick han in på sitt rum för att 
titta närmare på böckerna. Han såg noga på 
varje bok innan han bestämde sig för att först 
läsa en som handlade om några rövare som 

härjade på 1400-talet. Den såg spännande ut. 
Gustav låg alltid på sängen när han läste. 

Att sitta och läsa gick inte alls lika bra. Kanske 
var det därför fröken ofta fick säga åt honom 
att inte ligga över bänken. Han gjorde det visst 
av bara farten i skolan också. Där måste man 
sitta så fint, och helst rak i ryggen också. Men 
hemma fick han ligga och sitta som han ville. 

När Gustav hade läst en tio, tolv sidor i bok-
en hände något ovanligt. Just som han vände 
blad ramlade en tjuga ut. 

– Mamma, det låg en tjuga i boken! ropade 
Gustav ut mot köket.

Ingen svarade och det var alldeles tyst i lä-
genheten. Då kom Gustav ihåg att mamma 
hade sagt att hon skulle gå ner i tvättstugan. 
Han tog upp tjugan och tittade på den. Det var 
en vanlig tjuga.

Fröken i skolan hade alldeles nyligen ta-
lat om vad man skulle göra om man hittade 
pengar någonstans. Om man hittade något i 

skolan, om det så bara var en krona så skul-
le man genast lämna den till fröken. Samma 
regel gällde om man fann något när man var 
hemma hos någon. Även om det låg ett mynt 
på golvet så hade man inte rätt att ta det. Man 
skulle lämna det där det var eller ge det till 
dem som bodde i lägenheten. 

Lite annorlunda var det, hade fröken sagt, 
om man hittade något ute. Fanns det ingen 
i närheten så att man kunde räkna ut vems 
pengarna var, då hade man rätt att behålla 
dem om det var under tjugo kronor. Men var 
det mer måste man gå till polisen med dem.

En enda gång hade Gustav hittat några 
pengar ute. Det var bara en femma. Han hade 
genast rusat hem och visat den för mamma 
och hon hade sagt att han fick behålla den. 
På lördagen hade han köpt lite extra godis för 
femkronan. 

Gustav fick veckopeng på lördagarna. Efter-
som han var åtta år nu fick han trettio kronor. 
Hans storasyster Tina, som var tretton år, fick 
femtio kronor. Varje lördag när veckopengen 
delades ut vid frukosten brukade Gustav ta 
undan en femma till deras fadderbarn i Indien. 
De hade en särskild sparbössa i köket där de 
la pengar till Zenita, som fadderbarnet hette. 
Ibland skickade farmor och farfar pengar till 
Gustav och Tina. Då stoppade de alltid en del 
av pengarna i Zenitas sparbössa. Ingen har 
blivit fattigare av att dela med sig, brukade 
pappa säga. 

Det där lät konstigt tyckte Gustav, för hur 
man än räknade så fick man ju mindre pengar 
över om man först gav bort lite. Men även 
om han inte förstod vad pappa menade så 
gav han gärna en femma till Zenita. De hade 
ett kort på henne också. Hon var så liten och 
smal. 

Zenita hade inga föräldrar utan bodde på ett 
barnhem i Indien. Ibland till jul eller till hennes 
födelsedag skickade de ett litet paket med 
kläder och leksaker.

När Zenita hade fått sitt av veckopengen 

hade Gustav tjugofem kronor kvar. Femton 
kronor tog mamma hand om och la undan så 
att han kunde spara till någon större sak. Se-
dan fanns det bara tio kronor kvar, som Gus-
tav fick göra vad han ville med. Han brukade 
köpa smågodis nere i kiosken, men det blev 
inte så värst mycket.

Nu satt han plötsligt med tjugo kronor i 
handen. Vems var pengarna egentligen? Att 
de inte tillhörde honom, det var det enda han 
var riktigt säker på, trodde han. Men bibliote-
kets pengar var det nog inte heller. Antagligen 
var det den som lånat boken före honom som 
glömt tjugan. Kunde biblioteket ta reda på 
vem det var? Gustav visste inte, men han 
trodde det knappast. När man lämnade igen 
en bok på biblioteket så stoppade man ner 
boken i en stor låda och sedan kunde nog 
ingen veta vem som haft boken. 

En lång stund satt Gustav och funderade 
över vem som egentligen rådde om tjugan 
som ramlat ur låneboken. Om det var mer än 
en tjuga då skulle man gå till polisen. Ibland 
fick man tillbaka pengarna från polisen efter 
ett halvår om ingen frågat efter dem. Det 
hade fröken berättat.

Men nu var det tjugo kronor som han hittat, 
så det var ingen idé att gå till polisen. Men vad 
skulle han göra?

Ju mer han tänkte på saken desto säkrare 
blev han på att den kunde nästan jämföras 
med en tjuga som man hittade ute på gatan. 
Lika lite som man visste vem som hade tap-
pat pengarna ute, lika lite kunde man veta 
vem som var ägaren till tjugan i låneboken. 
Han kanske kunde behålla tjugan?

Gustav lekte lite med tanken. Vad skulle 
han göra om mamma lät honom behålla den? 
Jo, först skulle han ge en femma till Zenita, 
deras fadderbarn i Indien. Sedan ville han 
nog köpa godis för resten. För femton kronor 
skulle han få en ganska stor påse godis. Men 
nu var det så att Gustav bara fick äta godis 
på lördagarna. I dag var det onsdag, så han 

AV ELSA BRÄNNSTRÖM

ILLUSTRATION: ANDREAS GISELSSON

Är Gustav en tjuv?
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kunde ju ändå inte handla för tjugan, även om 
den var hans. 

Men, tänkte Gustav, jag kan ju gå ner till 
kiosken och titta på vad jag ska köpa för peng-
arna på lördag. Det kändes som om han blivit 
helt säker på att det verkligen var hans pengar.

Boken, som han börjat läsa och som var så 
spännande, blev liggande på sängen. Istället 
skyndade han sig att sätta på sig jackan och 
mössan och gick ut. 

Längst bort på gatan där Gustav bodde 
låg kiosken. På kvällarna brukade det stå rätt 
många ungdomar där och hänga. Då aktade 
han sig alltid för att handla. 

Men så här på eftermiddagen var det näs-
tan folktomt på gatan. Den ende som syntes 
till var hans klasskompis Nicklas, som höll på 
att leka med en fotboll.

– Hej, vart ska du? undrade Nicklas.
– Till kiosken.
Utan att fråga om han fick följa med började 

Nicklas också gå mot kiosken. Gustav kände 
sig lite besvärad. Han hade ju inte tänkt hand-
la något. Utan bara titta. I kiosken fanns allt 
smågodiset väl synligt bakom en stor glasru-
ta. Där brukade Gustav stå länge varje lördag 
när han valde godis. Men nu ville han bara se 
hur mycket han skulle få för femton kronor. 

Nicklas ställde sig bredvid Gustav. De tryck-
te näsorna mot glaset och tittade på alla segi-
sar i olika färger och smaker. 

– Dom där supersalta, dom är bäst!

– Nej jag tycker dom där!
Nicklas pekade på några gröna godisar.
– Nå grabbar, är ni färdiga snart? frågade 

tanten i kiosken.
Hon hade väntat tåligt medan Gustav och 

Nicklas diskuterat de olika sorterna, men till 
slut tyckte hon tydligen att de tittat tillräckligt 
länge.

Gustav kände sig dum för han hade ju inte 
alls tänkt handla. Men på något sätt kände han 
sig tvungen till det nu och innan han hann tän-
ka efter ordentligt la han fram tjugan och sa:

– För femton kronor smågodis. Ganska 
många supersalta.

Medan tanten plockade ihop hans godis 
kände han sig alldeles kall inuti. Vad gjorde 
han egentligen? Köpte godis på en vanlig 
onsdag. Och med pengar som inte var hans. 
Hur skulle han göra nu? Skulle han spara det 
till på lördag?

Han fick en femma tillbaka och en ganska 
stor godispåse. Nicklas tittade uppmanande 
på honom. Han räknade naturligtvis med att få 
smaka. De hade ju stått där tillsammans och 
pratat om de olika sorterna. Gustav var helt 
enkelt tvungen att bjuda Nicklas. 

– Vi går dit bort, föreslog Nicklas och pe-
kade på några parksoffor som stod runt en 
plantering.

En stund senare började Gustav och Nick-
las spela boll. Kvar på en av sofforna låg en 
tom godispåse. 

FORTSÄTTING I NÄSTA NUMMER ...

EN att lita på! 
Tyra har klättrar upp i ett träd.

Hjälp! Jag 
kan inte 

komma ner! 
Pappa! 

Hoppa!
Jag tar emot dig!  

Nej! 
Det går inte!

Pappa hjälp!

Pappa sträcker ut armarna ... 

Hoppa! Lita på mig. 

... och Tyra hoppar!  

 Du tog emot mig!

Det är klart. Jag 
älskar dig och vill ta 

hand om dig.  

Aftonbönen handlar om första 
budet. 

Tyra tänker på när pappa tog 
emot henne och ber:

Ta hand om 
mig,Gud!

FÖRSTA BUDET: Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. 

Pappa sträcker ut armarna.
Tyra vågar inte utan försöker 
klätra ner själv istället. 

Vi ska lita på Gud 
och tro på 
Honom.  
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Hos dig är livets källa,
i ditt ljus ser vi ljus.

Trons underSÖ
NDAG

22 januari

I söndagens texter får vi läsa om två 
människor som blir botade från sina sjukdo-
mar.

Från Gamla testamentet hör vi om Naa-
man, kungens närmaste man, som hade spe-
tälska. Han fick höra talas om profeten Elisa 
och reste till honom i hopp om att bli frisk.

Redan innan Naaman var framme tänkte 
han ut hur det skulle gå till och såg framför sig 
hur Elisa skulle be till Gud och röra sin hand 
över den sjuka kroppen och så skulle han bli 
frisk.

Men Elisa kom inte ens ut och pratade med 
Naaman. Han skickade bara en hälsning att 
han skulle doppa sig sju gånger i floden Jor-
dan.

Först blev Naaman arg, men hans tjänare 
lyckades övertala honom: ”Om profeten hade 
begärt något svårt av dig, skulle du då inte ha 
gjort det? Hur mycket mer nu då han endast har 
sagt till dig: Tvätta dig, så blir du ren!”

Namman lydde profetens ord – och blev 
frisk!

I texten från Nya testamentet hör vi om en 
annan man i kunglig tjänst, som hade en pojke 
som var sjuk. Han letade upp Jesus i hopp 
om att Jesus skulle följa med honom hem och 
bota hans son.

Jesus svarade mannen: ”Om ni inte ser 
tecken och under, tror ni inte.” Mannen för-
sökte än en gång och bad att Jesus skulle följa 
med honom och göra hans son frisk. Men Je-
sus följde inte med, istället svarade han: ”Gå, 
din son lever.”

Mannen lydde Jesus ord – och pojken blev 
frisk!

Båda dessa män hade förväntat sig hjälp 
och bönhörelse på ett annat sätt än de fick. 
De ville båda vara med om ett under. De ville 
uppleva något konkret.

Båda dessa män fick en uppmaning och ett 
löfte. ”Tvätta dig, så blir du ren” och ”gå, din 
son lever”.  

Det var så enkla uppmaningar och samti-
digt så svåra. För att tvätta sig och för att gå 
hem igen behövdes tro. Tro på de löften de 
fått!

Vi vet inte vad Naaman tänkte när han tvät-
tade sig i Jordan. Vi vet inte heller vad pojkens 
pappa tänkte på sin promenad hemåt. Kan-
ske undrade de ibland om det verkligen kunde 
vara sant? Skulle Naaman verkligen bli frisk 
efter sjunde doppet? Skulle sonen verkligen 
vara frisk när han kom hem?

Och visst blev de båda sjuklingarna friska – 
undren skedde! Löftena höll!

Till den förtvivlade pappan hade Jesus sagt 
att om han inte fick se tecken eller under, så 
trodde han inte. Men ändå var det just vad 
pappan fick göra. Han fick inget tecken med 
sig hem, men han gick ändå. Jesus hade näm-
ligen gjort ett ännu större under med pojkens 
pappa - han hade skapat tro på sitt löfte. 

Av oss själva kan vi inte tro, men Jesus vill 
ge oss tron som gåva. Detta är det största un-
der en människa kan vara med om – och det 
undret vill Jesus också göra med dig!

HENNY JOHANSSON

LUrIgT & KlUrIgT
PÅ STRECKEN UNDER BILDERNA SKA DU SKRIVA VARJE BILDS FÖRSTA BOKSTAV, T.EX. J 
SOM I JORDGUBBE.
MENINGEN SOM BILDAS ÄR EN SAMMANFATTNING AV ANDAKTEN.

_____    _____    ______    _____     _____
  

_____      _____    ____    _____  _____    _____
 

_____    _____    ______  
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droppen.elmbv.se

Vad har du lärt om Petrus i detta nummer? 
Är du 7+ kan du delta i Droppens tävling om Petrus. Lös uppgifen och skicka 
svaret till droppen@elmbv.se eller 0722457707. Vi lottar ut boken Budbärarna- 
en mangaberättelse om Petrus och de andra apostlarna. 

Petrus- och 
leta fiskar-

tävling! 

Leta efter 
mig!

Leta fiskar! 
Är du upp till 6 år kan du tävla genom att leta efter fiskar 
som simmar runt i Droppen. Räkna ihop alla fiskar i tid-
nignen och skicka in svaret till droppen@elmbv.se eller 
SMS:a till 0722457707.
Vi lottar ut ljudboken Karl Augusts äventyr 
och bibelberättelsen Min vän Jesus. 

Tävling

2

7 4

8 5

3 1 6

1 2 3 4 5 6 7 8 s j ö n

1. Vad betyder Petrus på svenska?
2. Vad hette Petrus storebror?
3. Vilket yrke hade de?
4. Var bodde de?

1

2

3

4

Genesaretssjön och Gali-
leiska sjön var två av nam-
nen på sjön Petrus fiskade i.
Svara rätt på frågorna så får 
du fram det tredje namnet 
på sjön. 


