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Tidningen om Jesus för barn
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10 Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte
heller till något annat som tillhör din nästa.

9 Du skall inte ha begär till din nästas hus.

8 Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

7 Du skall inte stjäla.

6 Du skall inte begå äktenskapsbrott.

5 Du skall inte mörda.

4 Hedra din far och din mor, så att du får leva länge
i ditt land.

3 Tänk på vilodagen så att du helgar den.

2 Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty
HERREN skall inte låta den bli ostraffad
som missbrukar hans namn.

1 Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
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Reglerna som
förändrade världen
När man
inte lyckas

För flera tusen år sedan fick Mose tio
bud på Sinais berg. De är fortfarande
väldigt viktiga.
– Det är alldeles för mycket regler i skolan,
sa filip nio år till mig. Vi får inte ens kasta
snöbollar.
– Skulle du vilja ha en snöboll i ansiktet?
undrade jag.
– Neeej, sa filip. Han funderade en stund
på om det borde ﬁnnas regler mot att få en
snöboll i ansiktet, men inte att kasta den.
Men han kom fram till att det inte gick.
– Då måste det väl ﬁnnas regler i alla fall
då, sa han.
Så är det med många regler. Om vi tänker efter så förstår vi dem. Man behöver inte
vara kristen för att veta att man inte ska slå
någon, inte tala illa om andra eller ljuga om
dem, eller stjäla. för vi skulle inte vilja att någon annan gjorde sådant mot oss. Det var
genialt av Gud att ge sådana regler till alla
människor.

i en tjock bok som heter Svea rikes lag kan
man läsa många av de lagar som Sveriges
riksdag har bestämt skall gälla i Sverige. Vi
har de lagarna därför att det är bäst för oss
att det ﬁnns lagar och regler.
i Bibeln ﬁnns Guds regler nedskrivna. Han
är den som känner oss allra bäst, därför vet
han vad som är bäst för oss. Ofta när vi pratar
om Guds regler så tänker vi på de tio buden.
Mose ﬁck dem på berget Sinai för länge sedan men de är fortfarande väldigt viktiga. Vi
kan lugnt säga att de har förändrat världen.
Håller du alla buden i Bibeln? Om inte så
är du inte ensam. alla människor i hela världen bryter mot Guds regler. Därför är det så
bra att Bibeln inte bara handlar om Guds bud.
Den berättar också att Jesus tog straffet för
alla människors brott mot reglerna – så att vi
alla kan vara tillsammans med Gud i himlen
trots det vi gjort.

i israel för många år sedan var det en gång
en kvinna som inte hade klarat av att leva
rätt. Några män släpade henne med sig.
De ville straffa henne genom att kasta stenar på henne. Men först ville de höra vad
Jesus sa.
Jesus sa inget utan böjde sig ner och
skrev på marken. Men männen fortsatte
att tjata. Till slut sa Jesus att den som inte
hade gjort något fel skulle kasta den första
stenen. Då skämdes de allihop, och gick
sin väg. De kunde inte döma henne.

Då sa Jesus: Inte heller jag dömer dig.
Gå, och synda inte mer! Det är sådan Jesus
är: Han vet att det är bäst för oss att leva rätt.
Men han ger förlåtelse till alla som kommer
till honom med sina synder. Det kan han därför att han tog straffet åt oss när han dog
på korset.
aLf GJOSuND ur SuPErBLiNK
ÖVErSäTTNiNG JOHaNNa N S

Berättelsen om Jesus och kvinnan finns i
Johannes evengelium kapitel 8.
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En del tror att Bibeln är tråkig eftersom de tänker att den
bara handlar om en massa saker som man måste göra
eller inte får göra. Jag tycker att de ska läsa ordentligt! Det står en massa annat också i Bibeln. Och jag
tycker att det är bra att buden och andra regler ﬁnns
där. Jag gillar att tänka på buden som ett staket som
vi har fått av Gud för att han vill skydda oss. Tänk dig
att du ska leka med ett par kompisar nära ett jättestup. Vad skulle du helst vilja, att det fanns ett staket
som skyddade mot faran eller att ni ”slapp staketet”
och någon riskerade att falla ner!?

En uppﬁnnare borde vara den som vet bäst hur hans uppﬁnning fungerar. Då borde väl Gud vara den som vet bäst hur vi
människor fungerar – och vad som är bra för oss!? Då kanske man kan säga att han har gett oss en instruktionsbok när
han gav de tio buden…. Men har du tänkt på hur svårt
det är med de där buden? i vår tonårsgrupp ﬁck
vi i uppgift att komma på ett enda ”bud” som
vi allihop skulle hålla under en dag. Simpelt
– trodde vi… Till exempel: Var snäll mot alla.
fast det är inte så lätt om man försöker! Då
föreslog vi: att inte ljuga. Det räckte att läraren frågade om alla gjort läxan så var det
kört...
Vi lyckades inte med uppgiften. Men då ﬁck
vi höra att Jesus faktiskt har lyckats! Tänk att Jesus levde ett helt felfritt liv! Grymt!

Kajsa och John har
funderat på de TIO
BUDEN som Gud har
gett oss människor.
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Zlatan

och kyrkan

– Då ses vi på fotbollsplanen om en kvart!
utbrister Sebbe glatt.
– Ja, det gör vi! säger Philip lika glatt innan
han säger hejdå och lägger på luren.
Han skyndar sig sedan in på sitt rum och
plockar fram den splitternya Zlatan-tröjan. Ett
par shorts hittar han också, och tar sedan på
sig fotbollskläderna i en väldig fart. Det är när
han rotar runt efter sina fotbollsskor i byrån i
hallen som mamma kommer förbi.
– Vad gör du, Philip?
– Jag letar efter mina fotbollsskor. Har du
sett dem? Jag och Sebbe ska öva på Zlatanﬁnter på fotbollsplanen.
– Har du glömt att det är söndag? Gudstjänsten börjar om en timme, invänder mamma.
Hon låter bestämd på rösten.
– Men mamma, nu har vi ju bestämt! protesterar Philip.
– Nej, du får träna fotboll senare. Du vet ju
att vi alltid brukar gå till kyrkan tillsammans.
– Då är det ditt fel om jag aldrig blir lika bra
som Zlatan! skriker Philip och springer in på
sitt rum.

Han smäller igen dörren hårt efter sig.
Dumma mamma!
En timme senare sitter Philip och resten
av familjen i kyrkan. Han är fortfarande arg på
mamma. Hur kan hon vara så dum?
– När jag bli lika bra på fotboll som Zlatan
så ska jag aldrig bjuda med mamma på någon match, tänker Philip och blänger arg på
henne.
Mamma märker ingenting. Hon sitter och
sjunger med i en lovsång. Philip kan också
sången och tycker egentligen att den är väldigt ﬁn, men idag är han alldeles för arg för
att sjunga.
När söndagsskolan börjar känns det lite
bättre. idag pratar fröken Gunilla om när
Mose ﬁck de tio budorden på stentavlorna.
Philip har redan hört berättelsen ﬂera gånger
innan: Mose och israeliterna var ute i öknen
då Mose ﬁck komma upp på ett högt berg
och ta emot tio regler för hur människorna
skulle leva.
– idag ska vi prata om det första budet,
berättar fröken. är det någon som kan det?
alma räcker upp handen.
– Du ska inte ha några andra gudar vid sidan av Gud, svarar hon.
– Helt rätt, säger fröken. Och vad betyder
det då?
– att man inte ska tro på några andra gudar, bara på Gud, föreslår Simon.
– Ja, det stämmer också, konstaterar fröken.

Vilket lätt bud, tänker Philip och tittar ut
genom fönstret. Solen skiner och det är verkligen perfekt fotbollsväder! åh, kan inte fröken vara färdig snart så att han kan åka hem
och träna med Sebbe?
– Om man har andra gudar istället för Gud
brukar man kalla dem för avgudar. Har ni några avgudar? frågar fröken.
Philip skakar irriterat på huvudet. i skolan
har hans fröken berättat om Tor och Oden
och de andra asagudarna som folk trodde på
förr i tiden. Men det är väl ingen som tror på
dem idag?
Då säger Gunilla något konstigt:
– Jag har haft andra gudar, ibland utan att
jag har tänkt på det.
– Vilka då? undrar Simon nyﬁket.
– När jag var i er ålder var hästar min avgud, men nu när jag är vuxen kan det vara
pengar eller jobbet.
Philip kan inte låta bli att protestera:
– Hästar och jobb är väl ingen gud heller?
– Nej, egentligen är det inget fel med att
gilla hästar eller att jobba. Gud har ju skapat
hästarna och Gud vill att vi ska jobba. Men
om jag sätter hästar och jobb före Gud, då
blir de mina avgudar och då bryter jag mot
det första budet.

– Kan datorspel vara en avgud? frågar Simon oroligt.
– Ja, om datorn blir det viktigaste i livet.
Men det betyder inte att man inte får spela
datorspel. Gud har ju skapat människorna
som tillverkade datorspelen också. Men man
måste älska Gud mer än datorspelen!
Väl hemma från kyrkan är Philip inte arg på
mamma längre och bestämmer sig därför för
att be om förlåtelse.
– Du mamma, börjar han. förlåt för att jag
blev så arg innan.
Hon ler och nickar.
– Jag förlåter dig, Philip! Hur var söndagsskolan idag? frågar hon sedan.
– Jättebra! utbrister Philip. Jag lärde mig
att jag ganska ofta bryter mot Guds första
bud.
– Ojdå! Vad gör du då? undrar hon.
– ibland vill jag hellre träna på Zlatan-ﬁnter
än gå till kyrkan. Och då väljer jag Zlatan före
Gud. Men det ska jag försöka att inte göra
längre, säger Philip bestämt.
– Det låter väldigt klokt, ler mamma.
– Ja, fast det betyder inte att det är förbjudet att träna på Zlatan-ﬁnter efter kyrkan,
poängterar Philip glatt medan han slår numret till Sebbe.
cEciLia iMBErG

n

Jo
h

Jag gillar min pappa. Han är bra! Men tänk om jag
skulle börja kalla min morbror, mina lärare och mina
grannar för pappa också. Du hör ju hur knäppt det
låter! Och jag tror inte att pappa skulle bli särskilt
glad... han är den ende som har rätt att kalllas min pappa. Jag tänker att det är lite på
samma sätt med Gud. Han har skapat allting
och gett mig livet. Han har rätt att vara den
ende som jag kallar Gud – och han är den
ende som klarar av att verkligen vara min
Gud. Zlatan kan inte vara på alla platser samtidigt, Danny har inte offrat livet för mig och
min dator älskar inte mig!

Jag skrev ner tre saker på ett papper som jag
tycker riktigt bra om. inte människor som jag
gillar utan annat. Det var svårt att välja, men
jag skrev min iPhone, streetdansen och vår
hund. Sedan funderade jag på hur jag skulle
klara mig utan dem ifall jag var tvungen.
usch, ingen kul tanke... Det skulle vara riktigt svårt insåg jag – men det skulle gå. De är
faktiskt inte det viktigaste i livet ändå!
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Alla de där
fula orden
fia kommer hastigt inspringande. Hon är
arg som ett bi och stövlarna ﬂyger iväg
när hon sparkar av dem i luften. De hamnar i ett hörn av hallen. Hon är rasande
på Snippen som är kvar ute på lekplatsen
med Oskar. Nu ska hon minsann berätta
för mamma.
– Mamma, Snippen är inte klok, han
kastar sand på mig fast jag inte har gjort
nåt. Jag ville ju bara gunga ett tag. Nu
har jag sand i hela håret… och förresten så svor han mamma, Snippen sa ett
jätte-, jättefult ord – och det får man ju
inte. Han är en riktig cP-unge, jag hatar
honom!
Tårarna sprutar. Eftersom mamma sitter i telefon springer fia in på sitt rum
och smäller igen dörren. Hon lägger sig
på sängen och kramar favoritnallen och
efter en stund har hon lugnat ner sig.
En stund senare har mamma avslutat
sitt telefonsamtal och knackar på dörren
in till fia. Hon stannar i dörröppningen
och ser bekymrad ut. Hon vill ha reda
på vad som hände och fia berättar. Det
tar sin lilla tid. Mamma förstår, att som
vanligt är det inte bara den ene som är

skyldig till bråket, utan båda två.
– Men Snippen svor! Han gjorde det!
Ett jättefult ord sa han till mig! Det får
man väl inte mamma?
– Nej, man ska inte använda svordomar, men man får inte heller säga att
någon är en ”cP-unge” och att man
”hatar” någon, så som du gjorde. Det är
lika illa. Det är hemskt att kalla någon för
”cP”, för det är ett handikapp, en skada
som man inte kan rå för. Man kan vara
elak med det man säger utan att svära
– och det är också fel.
fia tittar med förvånad min på mamma. Så har hon aldrig tänkt. Oj, då.
Mamma ropar in Snippen och de får
använda många minuter till att klara upp
saker och ting. Jo, Snippen erkänner att
han både grälat på, varit orättvis mot,
kastat sand på och svurit åt fia. Han
skäms. Så här efteråt ser han hur fel det
var. Och så kan bråket denna gång redas
ut – på ett bra sätt. förlåtelse känns bra
– ända in i hjärtat.
Efteråt springer fia ut till lekplatsen
igen, medan Snippen dröjer sig kvar. Han
måste prata en stund med mamma om

något viktigt som han länge har funderat
på och som bekymrar honom.
– Mamma, det är jättesvårt, det där
med att inte svära. Det är så många som
svär jättemycket i skolan. Man hör det alltid och det är nästan omöjligt att låta bli.
– Ja, så blir det till slut. Om man börjar
svära och använda andra fula ord, blir det
till slut en vana och ens vanliga språk.
Säger då inte de vuxna till, utan tillåter
svordomar, så blir det till slut till och med
okej. Jag förstår att det är svårt för dig att
prata på ett bra sätt, för det ska ju låta
tufft och häftigt när man pratar. Men vill
du försöka låta bli?
– Men jag vill ju inte svära mamma!
– Det är bra att du vill kämpa mot. Du
får be Gud om hjälp och be om förlåtelse
när det blir fel. Jag själv tycker inte det är
så svårt att låta bli att svära, men jag har
andra saker som jag får kämpa med och
tycker är svåra.

– Vadå då? frågar Snippen och tittar illmarigt på mamma.
– Tja, till exempel att inte bli irriterad
och skälla på dig…
Så går var och en till sitt. Snippen funderar på om det känns likadant att försöka
låta bli att svära som att låta bli att skälla.
Han vet inte.
På kvällen när Snippen släckt lampan
och just ska till att somna, öppnas dörren.
Mamma frågar tyst om han sover. Eftersom han är vaken, sticker hon till honom
papperslappen hon skrivit på och smyger
försiktigt ut igen. Snippen tänder sänglampan och läser vad det står:
”En bra bön att be:
Visa mig Herre, din väg,
jag vill vandra i din sanning.
Bevara mitt hjärta vid detta enda:
Att jag fruktar ditt namn.
PSaLTarEN 86:11

Hälsningar mamma”
BODiL MåNSSON

Tankar
om andra
budet

du skall inte missbruka herrens din guds namn

Vad sur jag blev idag! amanda sa till mig:
”Kajsa, har du sagt att Scandinavium ligger
i Stockholm!? för Nick säger att du har sagt
det.” Det hade jag absolut inte sagt! Självklart
vet jag att Scandinavium ligger i Göteborg.
Det är verkligen inte roligt när någon
använder ens namn till att ljuga.
Jag gillar inte heller när min
lillebror ropar på mig hela
tiden. ”Kajsa!” ”Ja, vad är
det?” och så svarar han
bara ”Det var inget!”. Han
kan göra det typ tio gånger
på en eftermiddag. Jag vill
att andra använder mitt namn
på ett bra sätt!

Många av mina klasskompisar
svär. Det är lätt att det bara
dyker upp ord i huvudet som
man inte vill ska vara där. istället
har jag försökt tänka ut vad som
är ett bra sätt att använda
Guds namn. att
säga Guds namn
när man vill be
till honom är
såklart ett bra
sätt. Och att
berätta om Gud
för andra hör
absolut också till
de bra sätten.

Mysdagen

fia vaknar tidigt. Det brukar hon göra på söndagarna, för då måste man försöka passa på
att få ligga en stund i mammas säng. Det är
den enda dagen mamma inte far upp tidigare
än alla andra. Mamma älskar sin sovmorgon.
Och fia älskar att mysa hos mamma. Mamma är inte så förtjust när fia kommer på
söndagsmorgonen och vill dela säng med
henne. Men ibland går det, speciellt om man
öppnar dörren utan ett ljud och smyger sig
ner i sängen tyst och försiktigt.
fia smyger sig på tå, lyfter försiktigt på
täcket och sticker ner det ena benet i den
varma sängen och sedan det andra. När hela
hon har lyckats komma ner vaknar mamma
till. Hon snurrar runt i sängen och öppnar
ögonen.

– äsch, tänker fia, nu vill väl mamma inte
att jag ska vara här längre.
Men istället får fia en varm kram.
– Min lilla fia! mumlar mamma. Vad du är
ﬁn!
fia blir varm och glad inuti.
– Vad det är mysigt att mysa här hos dig
mamma.
– Mmmm, mumlar mamma och lägger armarna runt fias lilla varma kropp.
– Vad det är mysigt med söndag, fortsätter fia.
– Mmmmmm, hörs mamma från kudden.
Om du är tyst blir det ännu mysigare…
. . .
fia är tyst, men hon sover inte, hon funderar.
– Vilken tur att Gud vilade när han hade
skapat jorden, annars hade det inte alls blivit
så mysigt, viskar fia.
Hon får inget svar, men hon har det skönt
och ligger nära, nära sin mamma.
BODiL MåNSSON

Tankar
om tredje
budet
Konrad
att vi är i kyrkan på söndagarna är självklart för mina
föräldrar – Gud har ju särskilt bokat in att han vill
träffa oss på söndag säger de. Mina kompisar
tycker att det är lite konstigt att vi alltid ska dit.
fast de tycker att det verkar väldigt bra att min
mamma och pappa aldrig tjatar om läxor på söndagar. Eftersom de själva tar helt ledigt från jobbet så tycker de att jag får lov att vara helt ledig
från skolan! Det tycker jag är en jättebra idé! Det
kanske stämmer som pappa brukar säga att söndagar är en av Guds bästa uppﬁnningar.

ELINA
i vår familj gör vi ibland något speciellt
ihop på söndagarna. Vi brukar hjälpas åt att
komma på roliga saker som vi allihop gillar
och som gör oss glada. En kul utﬂykt eller spela spel som vi gillar eller något annat
som vi har svårt att hinna med annars. Jag
gillar att söndagar hemma hos oss inte är som
alla andra dagar – för det är ju en speciell dag!

Tänk på vilodagen så att du helgar den

3
BUD agen

d
vilo r den
a
k på
Tän du helg
tt
a
å
s

Sagan om
SÖNDAGEN SOM
FÖRSVANN

Det var söndag morgon. Herr funderberg
strövade omkring på stan. Här och där såg
han någon som var på väg hem. Det var
stängt överallt. affärerna och restaurangerna
var stängda, och gardinerna i alla fönster var
fördragna. allt verkade dött. Herr funderberg
gick från den ena gatan till den andra. Han
kom att tänka på en vers som han en gång
hade lärt sig utantill: ”Sex dagar skall du arbeta och förrätta alla dina sysslor; men på
den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat; då skall du ingen syssla förrätta.” Men
var fanns den här speciella dagen? Den som
var Guds dag?
Herr funderberg gick förbi ett öppet fönster. Han kunde höra klirret av porslin där
inne. i bakgrunden hördes väderleksrapporten och andra nyheter i radion: ”Det vackra
sommarvädret fortsätter ... traﬁkstockningar
på alla vägar. Tre döda i traﬁkolyckor ... ﬂera
skadade...”
Söndagen var Guds goda gåva. Men var
fanns den? fanns den överhuvudtaget?
Nästa dag grubblade herr funderberg fortfarande på söndagen. Medan han gick gatan
fram såg han plötsligt en pil och på högra sidan av gatan en skylt där det stod: ”Polis”.
Kanske kunde han reda ut det här med söndagen på polisstationen?
”God dag. Kan jag göra en anmälan om
någonting som försvunnit?”

Polisen knäppte på sin dator och frågade:
”Vad är det som har försvunnit? Eller har
någonting blivit stulet?”
”Söndagen”, svarade herr funderberg.
”Jag frågade inte när utan vad som har
försvunnit”, sa polisen.
”Söndagen.”
”Nu missförstår ni mig, jag frågade alltså
vad som är försvunnet eller stulet!”
”Det är som jag säger. Söndagen är försvunnen. Jag kom in till stan uttryckligen
för söndagens skull. Men jag har inte hittat
den någonstans. Har ni ﬁrat någon söndag?”
undrade funderberg.
”Nej, jag var i tjänst i går.”
”Jag vill göra en anmälan”, sa funderberg,
”om att Söndagen är borta.”

”Gör er inte lustig”, muttrade polisen. ”Det
var ju söndag i går.”
”Jag ﬁrade inte söndag igår och det gjorde
inte ni heller”, sa funderberg.
”i kalendern står det att det var söndag i
går”, invände polisen.
”Men om det står söndag i kalendern, då
måste ju söndagen ﬁnnas”, sa funderberg.
”Om jag inte märker det, då är det någonting
som är fel.”
Konstapeln drog ett djupt andetag.
”Det här går inte”, suckade han.
funderberg gav inte efter en tum.
”Jag vill göra en anmälan om att söndagen
har försvunnit”, sa han.
Polisen grep tag i telefonluren och tryckte
nervöst på två knappar:

”Kommer ni hit ett tag”, sa han i telefonen.
Sedan fortsatte han med lägre röst: ”Vi har
ett mycket allvarligt fall här. Jag skulle vara
glad om ni kunde komma genast.”
Snart kom polischefen in i rummet.
”Vad är det frågan om?” frågade han.
funderberg berättade allt för chefen.
Polischefen såg först allvarlig ut. Men efter
en stund log han brett:
”Vi skriver ett protokoll på det här. för en
gångs skull får vi en anmälan om någonting
annat än de evinnerliga cyklarna, bilarna och
plånböckerna som har försvunnit eller blivit
stulna.”
Tio minuter senare var det klart. funderberg läste protokollet och undertecknade
det.
När funderberg lyssnade på radion hemma
på kvällen spetsade han öronen. Strax före
nyheterna hörde han radioanmälaren säga:
”Och så har vi ett polismeddelande. Söndagen uppges vara försvunnen. Söndagen
var tidigare en allmän kristen vilo- och festdag, men har nu försvunnit bland buller, kommers och leda. Kännetecken: den försvunna
har ursprungligen varit en gåva av vår Gud
som vill oss väl. Den skulle kunna göra människorna lyckliga och ge dem en aning frihet
och stillhet. uppgifter om den försvunna
söndagen ombeds lämnas till närmaste polismyndighet. ”
rOBErT TOBLEr, BEarBETNiNG PErTTi LuuMi
ur KäNGuruNS SHOPPiNGTur OcH aNDra BEräTTELSEr
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Det där med

föräldrar

– Hörde ni att Johannas mamma ska följa
med på vår skolresa? Stackars Johanna! Vad
pinsamt för henne!
Matilda skrattade högt och såg på de andra tjejerna. Sanna gjorde en grimas.
– Om mina föräldrar hade velat följa med,
skulle jag absolut sagt nej. När man går i sexan vill man ju ha kul ensam och inte tvingas
ha med sina tråkiga föräldrar.
Emma lyssnade. Hon sa ingenting. för vad
skulle hon säga? innerst inne skulle hon bli
jätteglad om pappa eller mamma följde med.
Det skulle kännas tryggt. Men det vågade
hon inte knysta ett ljud om till klasskompisarna. Hon hade inte ens berättat hemma att
föräldrar ﬁck följa med om de ville. Många i
klassen talade alltid illa om sina föräldrar och
då vågade hon inte visa att hon tyckte annorlunda.
Nu kom Johanna och pratet tystnade
tvärt.
– å, jag trodde jag skulle missa bussen
hem. Vilken tur att den inte kommit! sa Johanna och pustade efter språngmarschen.
Jag pratade lite med fröken om skolresan.
– Bussen kommer! ropade någon och alla
ﬁck bråttom att hitta en plats.
Tio minuter senare steg Emma och Johanna av. De bodde i samma område. Johanna
svängde glatt med ryggsäcken.
– Nu ska jag hem och berätta för mamma
vad fröken sa. Det går bra att mamma följer
med på skolresan. Jag är superglad! Min
mamma är så rolig att ha med på resor och nu får hela klassen träffa
henne. Det ska bli kul. Hej då!
Johanna riktigt strålade av glädje
när hon vände sig om och skyndade

Tankar
om fjärde
budet

iväg. Emma såg efter henne. Hon skämdes
och var avundsjuk på samma gång.
Johanna var så stolt och glad över sin
mamma. Och hon vågade visa det!
Emma älskade också sina föräldrar. Hon
kunde och ville inte tänka sig hur det skulle
vara om något hände dem. Men hon hade
visst aldrig sagt det till dem? Hon tyckte att
det var självklart att mamma och pappa alltid skulle ställa upp för henne, hjälpa henne
med läxorna, skjutsa till träningen, laga mat,
tvätta, ge henne kläder, be för henne….
Emma stannade till vid vägkanten. å, tussilago! Vårens första! Hon böjde sig ner och
plockade några blommor. När hon reste sig
upp såg hon glad ut. Den här buketten skulle
mamma få!

ina

El

Jag har aldrig varit med om att Gud har kastat ner köttbullar,
vinterkängor eller badutﬂykter från himlen. Har du? Det brukar vara mina föräldrar som ﬁxar det. Det verkar som att
föräldrar är Guds medhjälpare som han använder för
att ta hand om oss. alla föräldrar är verkligen inte
perfekta. Men jag hoppas att du kan säga att du har
fått mycket gott från din mamma och pappa!?
fast, jag erkänner: ibland är jag sur på mina
föräldrar. Ganska ofta, tycker mamma... Jag ska
försöka ändra mig och försöka se mina föräldrar
som en gåva som jag har fått av Gud. (Och jag ska
försöka vara glad för att de bryr sig om mig och vad
jag gör istället för att bara låta mig göra precis vad som
helst.)

KariN BENGTSSON

Hedra är ett konstigt ord – tycker inte du också det? Visa
respekt kanske man också kan säga? Jag vill att mamma och pappa ska respektera mig och jag försöker
visa dem respekt genom att lyssna på vad de säger och att vara ärlig mot dem.
fast man ska inte alltid lyda sina föräldrar.
Tycker du att det låter knäppt? Man ska nämligen lyda Gud mer än människor, så ifall en
förälder till exempel säger att man ska ljuga för
sin lärare eller att man ska ta en sak som tillhör
någon annan, då behöver man inte lyda, för det är
sådant som Gud inte vill att vi gör!
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Är man inte fin om man är ett svin?
Det var en gång en snigel som träffade ett
svin. Snigeln sa:
”Du var mig ett ﬂäskberg. Det är knappt så
du orkar röra på dig. Och du har säkert inte
sett dina fötter på år och dar!”
”Det är så sant som det är sagt!” grymtade svinet och beundrade belåtet sin bild i
vattenpölen.
”Jag är fyllig och rosig. Varför skulle jag
titta på mina fötter? När jag gräver i gyttjan
märker jag inte ens stenarna och grenarna.
Och om det inte ﬁnns mat är det bra att ha en
fettreserv. Det är ﬁnt att vara svin och ﬂäsket
är det inget fel på!” sa svinet och gungade
sin väg.
Svinet träffade en hare som gömde sig i
buskarna.
”Du var mig en skygg en”, sa svinet. ”Hela
ditt liv går åt till att vara rädd.”
”Struntprat”, protesterade haren. ”Jag har
nytta av min nos och min skarpa hörsel. Med
hjälp av dem får jag vittring på varje fara, och
sedan kilar jag min väg så fort att räven inte
kan få fast mig.”
Och så försvann haren in i buskarna.
Haren träffade en hund som sov middag i
solskenet.
”Du är ganska lat, du”, anmärkte haren,
”du ligger bara där hela dagen och latar dig
i solskenet.”
”Ja, just så är det”, sa hunden. ”är det inte
ett underbart liv jag har? När jag sover drömmer jag vackra drömmar om kattjakter, om
stora ben och om ﬂickhundar. Kan man ha
det bättre?”
Och så slumrade hunden in igen.
Hunden stack in sin nos i spindelns nät.

”usch”, sa hunden till spindeln, ”du var
mig ett äckligt kräk. Din kropp är hårig och
du har så många tunna ben. ingen vill ju ens
snudda vid dig!”
”Tackar, det räcker”, sa spindeln och gungade i sitt nät. ”Visst är jag liten men alla är
rädda för mig, och det betyder att jag får vara
i fred.”
Så släppte spindeln ner sig i en av sina trådar och försvann.
Spindeln träffade en gås som hälsade på
den med ett glatt kacklande.
”Vilken dum gås du är”, sa spindeln. ”Vet
du inte att du kan bli middagsmat på bondens
bord redan i morgon? Hur kan du vara så där
fånigt nöjd?”

”Jaså middagsmat?” kacklade gåsen.
”antingen blir man det eller också inte. Men
varför grubbla på tråkiga saker en sådan här
vacker dag? Det ändrar ju ingenting”, sa gåsen och hoppade i dammen.
Gåsen träffade en snigel och sa:
”Vilken trögmåns till snigel du är. redan i
morse såg jag dig klättra uppför en mullvadshög...”
”… och i kväll kommer jag upp på toppen”,
fyllde snigeln i med stolthet i rösten.
”Om du bara visste hur mycket gräs och
löv jag har hittat medan jag krupit. Och jag
trivdes jättebra med mullvaden. Det har varit
en härlig dag!”
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Men på kvällen satt snigeln i sitt hus och
kände sig ledsen. Gåsens anmärkning hade
förstört hela den ﬁna dagen.
”Han kallade mig för trögmåns, bara för att
jag är litet långsam och eftertänksam”, muttrade snigeln. ”Så oförskämt!”
Plötsligt rodnade snigeln ända upp till känselspröten.
”Vad var det jag sa till svinet i morse? å,
jag hoppas att jag kan rätta till det!”
Och tidigt på morgonen begav sig snigeln
iväg för att träffa svinet, som låg i sin favoritpöl.
”Jag vill be om förlåtelse”, ﬂämtade snigeln andfått.
”Varför det?” undrade svinet förvånat.
”för att jag kallade dig för ﬂäskberg i går
morse”, sa snigeln. ”Jag tycker att du är bra
som du är! Ett magert svin är ju inget riktigt
svin!”
”Saken är klar”, sa svinet och nickade ädelt.
”Men nu får du ursäkta mig, jag har någonting viktigt att uträtta.”
Och så skyndade svinet i väg för att leta
efter haren.
Och innan kvällen kom hade haren besökt
hunden,
och hunden spindeln,
och spindeln gåsen,
och gåsen snigeln.
Konstigt, tänkte snigeln på kvällen när han
drog sig in i sitt hemtrevliga hus. Konstigt att
gåsen märkte hur sårad jag blev när han anmärkte på mig. inte skulle jag ha trott att han
var så klok. Han bad så vackert om förlåtelse
för att han kallat mig trögmåns.
ur KäNGuruNS SHOPPiNGTur OcH aNDra BEräTTELSEr
PuBLicEraD MED TiLLSTåND fråN fONTaNa MEDia
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Fängslad
för mord

Jenny vaknar med ett ryck. Hela kroppen
skakar av rädsla. Huh, vilken mardröm!
Om hon vänder sig åt andra hållet i sängen kanske hon slutar att drömma. Jenny
vänder sig om och efter några minuter
sover hon igen.
Bang!
Ljudet av domarens klubba mot bordet
ekar i hela rummet.
– Dömd till fängelse för mord. Domarens ord är hårda och hans blick allvarlig.
Två vakter ställer sig bredvid Jenny,
sätter handklovar runt handlederna och
leder ut henne genom dörren. Jenny gråter och stretar emot. Mamma och pappa
sitter i en av bänkraderna i rättssalen.
Tårarna rinner nerför deras kinder när de
ser hur Jenny släpas iväg, men det finns
inget de kan göra.
Jenny sätter sig käpprak upp i sängen.
Samma mardröm igen! Hon är väl ingen
mördare heller!? Varför drömmer hon så
otäckt? Jenny tittar ut genom fönstret.
Skönt, det börjar ljusna, då är det snart
morgon.
– aaaaj! Mamma, Jenny nöp mig i armen.
andreas kommer insnyftande till mamma
i köket.
– Jenny. Mamma suckar. Hur många
gånger har jag sagt till dig att du inte ska

bråka med lillebror?
Jenny svarar inte. istället spänner hon
blicken i andreas och väser mellan tänderna:
– Skvallerbytta, dum-andreas!
Sen ler hon inställsamt mot mamma.
– Jag går ut och hoppar hopprep.
– Det blir bra. Du hinner hoppa i tio minuter innan det är dags att cykla iväg till miniorerna.
Tio minuter senare är Jenny på väg. Hon
njuter av att få cykla iväg. iväg bort från andreas. Han är så jobbig jämt. Jenny funderar
på vad de ska prata om idag. Så kommer
hon ihåg gipstavlan hon håller på med. Den
borde hon hinna måla färdigt idag. Jenny
skymtar kyrkan därborta. Bara en nedförsbacke så är hon framme!
Kicki och Magnus står vid dörren och tar
emot Jenny när hon kommer.
– Hej Jenny! Kul att se dig igen!
Hon får en kram och en klapp på axeln.
Barnen slår sig ner på den stora röda mattan i samlingsrummet. Magnus tar fram gitarren och Kicki tänder ljuset.
– idag ska vi tala om det femte budet. Ni
kommer ihåg att vi håller på med att gå igenom Guds tio bud. i det femte budet säger
Gud att vi inte ska mörda.
Mörda!? Där var det igen. Jenny rycker
till där hon sitter. Genast seglar tankarna

iväg. Bort från Magnus som pratar och in
i drömmen igen..
Bang! Dömd till fängelse för mord.
– Jenny, kan du komma på något sätt
som vi kan göra illa varandra på?
Jenny rycker till. Hon har inte hört vad
Magnus har sagt. Hon blir röd i ansiktet.
– Vad sa du? Jag hörde inte riktigt,
mumlar hon.
– Jo, jag undrade om du kunde komma
på något sätt som vi kan göra illa varandra
på?
Jenny vet inte vad hon ska svara, utan
rycker på axlarna. runtomkring henne är
det ﬂera händer i luften.
– Emma, kanske du kan komma med
något exempel? säger Magnus och nickar
mot en hand som viftar ivrigt.
– Om vi sparkar eller slår någon kompis.

– Bra exempel! Någon mer? Patrick?
– När vi knuffas, så att någon ramlar.
– Bra! allt detta är exempel på när vi
använder vår kropp till att göra någon illa.
Det ﬁnns ﬂer sätt att såra varandra på. är
det någon som kan lista ut vad jag tänker
på?
Det blir alldeles tyst i rummet. Jenny
lyssnar spänt på vad som ska komma.
Vad menar Magnus egentligen? Skulle
de inte prata om att döda?
– Lisa, vill du komma med en gissnig?
säger Magnus när han ser Lisas hand i
luften.
– När vi säger något som gör någon
ledsen.
– Precis vad jag tänkte på! Med våra
ord kan vi göra någon ledsen. antingen
för att det vi säger inte är sant, eller för
att det är elakt och dumt sagt. Vet ni, allt

detta säger Jesus är exempel på hur vi bryter mot det femte
budet. När Jesus förklarar budet så visar han att det inte
bara handlar om att döda någon människa. Vi bryter mot det
femte budet i vårt hjärta, med våra händer, fötter, ögon och
med vår mun när vi skadar eller sårar en annan människa. Ni
har gett exempel på när vi gör varandra illa genom att slåss,
sparkas, och säga dumma ord. När vi gör det, gör vi inte bara
vår kompis illa, utan vi bryter också mot Guds vilja.
Plötsligt blir allting suddigt för Jenny och hon känner hur
handen i knäet blir alldeles våt.
Kicki petar henne i sidan och viskar:
– Kom Jenny, vi går ut en stund.
Kicki tar henne i handen och så lämnar de Magnus och
de andra i rummet. När de kommer utanför dörren märker
Jenny att hon gråter.
– Hur är det fatt, Jenny?
– Jag är dömd till fängelse för mord, snyftar hon.
– Jag förstår inte. Du får berätta för mig.
Snyftandes berättar Jenny om hur hon ofta bråkar med
andreas och att en domare har dömt henne till fängelse för
mord.
– Jenny, om du bråkat med andreas som du berättat för
mig, så är det sant att du brutit mot det femte budet. Men
vem den där domaren är, förstår jag inte.
Jenny tänker efter och så minns hon: det var ju drömmen
hon drömde!
Kicki får ett stort leende på sina läppar.
– Jenny, kommer du ihåg sången vi håller på att lära oss
på miniorerna?
Jesus blev min betalning den dag han dog på korset...
Kicki börjar nynna på första strofen.
Det straff som du förtjänat när du gjort andreas illa har
Jesus betalat för dig när han dog på korset. Tror du på Jesus
ﬁnns det ingen domare som kan döma dig för det.
Jenny lyssnar till Kickis ord och de känns som vacker musik i hennes ledsna hjärta. Hon torkar tårarna och ett leende
smyger sig fram på hennes läppar.
– Tack Jesus! viskar hon och kramar om Kicki.
HENNY JOHaNSSON

Tankar
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Du skall inte mörda

Jag gillar dataspel! Nej förresten, jag älskar dataspel!
Jag har haft några favoriter där man skjuter och bombar
men sedan jag blev kompis med ibrahim så tycker jag
inte att de är lika kul längre. Hans familj tvingades ﬂy
från sitt land där det var krig. Krig på riktigt är inte det
minsta kul eller coolt, har du tänkt på det? Och hans
kusin dog i det där kriget. När någon i klassen blir arg
och häver ur sig ”Jag ska döda dig!” så tittar bara ibrahim
sorgset på dem och då blir det alldeles tyst.

Gud vill inte att jag skadar andra och
gör dem ledsna med elaka ord eller ett
dumt beteende. Och han vill inte de
skadar mig! När någon gör det så blir jag
ledsen. Om jag låtsas som att ingenting
hänt fast jag känner mig ledsen så försöker jag ljuga för mig själv, det blir aldrig
bra. istället försöker jag att berätta
a
n
om det som hänt för Gud
i
El
och för någon klok person
som jag känner.
När någon annan blir
utanför eller retad så
tänker jag mycket på
det. Jag funderar på
hur jag kan hjälpa till så
att det blir bättre för den
killen eller tjejen.

Jag tycker att det är otäckt att läsa om
bröderna Kain och abel. Kain tänkte så
många arga tankar och det slutade med
att han dödade sin egen bror! Jag tror
inte att jag kommer att döda någon men
jag funderar på hur alla mina arga tankar
påverkar mina handlingar.
Kajs
Och ibland när jag faktiskt
a
tänker att jag hatar
någon… Hur blir det
då ifall man tvärtom
verkligen försöker tänka goda
tankar? Och hur
gör man när man
försöker men det
ändå kommer arga
tankar!?

Vad ska
jag ge
dem?
”Vad ska jag ge dem? Jag kan inte rita!” Jeppe satt vid det dukade trädgårdsbordet och
dinglade med benen. De var i sommarstugan
och det var mammas och pappas bröllopsdag.
Pappa hade gått iväg för att hämta frallor, och
mamma stod i duschen. Julia hade dukat frukostbordet och stod och arrangerade några
blommor och ljungkvistar så att de bildade
ett hjärta. Jakob hade ritat en teckning som
föreställde mamma och pappa som stod och
log mot varandra. Jeppe ville också komma
på något. Så kom han att tänka på den ﬁna
hålstenen som han hade hittat nere på stranden igår. Han plockade upp den ur ﬁckan och
tittade lite på den. Den var rund och len och
hade ett ﬁnt hål som man kunde kika igenom. Han borstade hålet rent från sand, hittade en bit segelgarn ute i köksskåpet, drog
det genom hålet och band en ﬁn och stadig
råbandsknop. Det hade han lärt sig på scouterna. Till sist lade han stenen bredvid Jakobs
teckning. Det blev en ﬁn morgon. Mamma
och pappa blev riktigt glada för både det ﬁnt
dukade bordet och presenterna. ”Vad har en
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Jag blir lite orolig ibland när mina föräldrar är arga på varandra. Tänk
om de inte tycker om varandra och någon av dem ﬂyttar iväg! När
jag var liten stoppade jag huvudet under en kudde när de bråkade
för att slippa höra dem. Nu vet jag att de vill hålla ihop men det verkar vara svårt ibland att göra det. När de grälar brukar jag sätta på
musik på mitt rum och sitta en stund och be att Gud ska hjälpa dem.
Jag är ganska säker på att de själva också brukar be att Gud ska vara
med dem och hjälpa dem. Det gör att jag känner mig lugnare.

hålsten egentligen med en bröllopsdag att
göra?” undrade Jakob och tog en tugga av
sin fralla. Han tyckte egentligen att Jeppe
kunde ha kommit på något lite bättre. Jeppe
rynkade pannan. Pappa tog upp stenen. ”Jag
tycker att den är helt genial! Ser ni inte det?
Stenen och snöret föreställer mamma och
mig som är sammanbundna!” Pappa drog
stenen ett helt varv runt snöret. ”Stenen och
snöret älskar att höra ihop. Det är ju inte stor
idé att vara en hålsten, om det inte ﬁnns ett
snöre i som den kan hänga i, och snöret här
skulle bara försvinna ifall det inte hörde ihop
med hålstenen.” Pappa slog ut med armarna,
han blev alltid så ivrig när han skulle berätta
något. ”Så är det också med mamma och
mig. Och titta!” Han höll fram råbandsknopen. ”idag ﬁrar vi faktiskt att Gud band vår
råbandsknop den dagen då vi gifte oss. Den
är det ingen som ska knyta upp!” Jeppe log.
Han visste inte att han hade gett mamma och
pappa en så ﬁn present.
KErSTiN HOffMaNN, ur KØrViGS KaTEKiSMuS
PuBLicEraD MED TiLLSTåND fråN LOHSE fÖrLaG
ÖVErSäTTNiNG JOHaNNa N S

Kajs
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Min kusin Soﬁa är äldre än jag. Hon brukar säga
till mig: ”Det är inte bråttom Kajsa! Strunta i att
alla ska ha en pojkvän tidigt i böcker och ﬁlmer!
Det viktigaste är att du har bra kompisar och att ni
har roligt tillsammans och att du fortsätter att göra
sådant som du gillar och är bra på. Det är det bästa
sättet att bli vuxen på.” Kanske har hon rätt?
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Vår familj var på bröllop för ett par veckor sedan. Där sa prästen att det passar
bra att man får en ring när man gifter
sig, eftersom Guds tanke är att det aldrig
ska ta slut mellan dem som gifter sig. En
ring har ju ingen ände och inget slut.
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andras saker

anders och Jonas var bästa kompisar och
grannar. De var båda sex år gamla. De gick
i församlingens förskola och lekte tillsammans varje dag. ibland lånade de leksaker
av varandra. Jonas hade en leksaksbil som
anders tyckte var så ﬁn. Det var Jonas bästa
leksak. ibland lät Jonas anders leka med
sin bil. anders skulle ha velat ha en likadan
men pappa och mamma tyckte att den var
alldeles för dyr.
En dag ﬁck anders höra att Jonas och hans
familj skulle ﬂytta långt bort. De hade skaffat sig ett nytt hus. anders var ledsen. Vem
skulle han leka med nu?
Och så kom dagen när Jonas skulle ﬂytta.
Jonas föräldrar hade packat alla sakerna och
väntade på ﬂyttbilen. anders strövade dystert runt sin kompis hus. Då ﬁck han plötsligt
syn på någonting som låg på marken intill
husväggen.
Det
var den underbara
bilen! Hade Jonas
glömt att packa
ner den? anders
tog upp bilen från
marken. Där var
den, världens ﬁnaste bil! Jag berättar
inte för Jonas att
bilen är här, tänkte
anders. å, tänk om
Jonas glömde den!
Då skulle jag få behålla den!

anders kände sig illa till mods. Han ville
ha den ﬁna bilen. Men skulle det vara rätt?
å andra sidan – var det inte Jonas eget fel
om han glömde kvar den? Ska jag gömma
bilen eller ge den till Jonas? tänkte anders.
Han ville ha bilen mer än någonting annat.
Men samtidigt kände han att någonting inte
var som det skulle.
anders lade tillbaka bilen vid husväggen
och sprang hem. Mamma stod i köket. Han
gick fram till henne.
”Mamma”, sa han. ”Jonas har glömt sin
bil bakom huset. Om han glömmer den, visst
får jag behålla den då?”
Mamma stannade upp i sina sysslor. Hon
såg anders i ögonen och sa allvarligt:
”anders, bilen är Jonas. Du har ingen rätt
att behålla den. Det är det samma som att
stjäla. Och du vill väl inte stjäla din kompis
ﬁnaste leksak! Gå genast och berätta för
Jonas var bilen är.
Skynda på innan
de hinner åka i
väg!”
anders förstod att
mamma hade rätt.
Han rusade i väg.
Leksaksbilen var
fortfarande kvar
på bakgården. Han
plockade upp den
och tog med den
till Jonas som var
inne i huset och
packade de sista

sakerna med sina föräldrar.
”Du höll på att glömma din
bil”, sa anders till Jonas.
Jonas tog sin bil utan att säga
någonting och lade den i ﬂyttlådan. Det fanns fortfarande plats
för den.
anders sa hej då och gick ut
med snabba steg. Han var inte
ledsen över att han inte hade en
likadan bil. Han kände sig så lätt
om hjärtat. Också händerna och
benen kändes lätta. Han förstod
nu att han inte skulle ha velat
stjäla sin väns favoritleksak. Hur
skulle han någonsin ha kunnat
leka med den utan att ha dåligt
samvete?
PErTTi LuuMi
ur KäNGuruNS SHOPPiNGTur
OcH aNDra BEräTTELSEr
PuBLicEraD MED TiLLSTåND fråN

att ta något i smyg kan kanske verka
som en bra idé först, men det är aldrig någon bra idé att stjäla! Om man
tar något så skadar det alltid någon;
en människa, en skola, en affär eller
någon annan. Och om man har stulit
något så upptäcker man snart att man
inte kan vara riktigt glad över det – det
är helt enkelt något som inte stämmer! Kanske skadar man allra
mest sig själv egentligen!
Jag var inte heller glad
den där gången då det
gick jättebra på provet.
Jag satt så att jag kunde se christoffers svar
och skrev av en del av
dem. att ta hans svar
verkade också som en bra
idé först…

Ka
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att stjäla har egentligen inget med värdet på en sak att
göra. Om man tar något utan att man fått lov till det
eller utan att betala för det så är det att stjäla, även om
det handlar om en liten skruttsak. Det kan man förstå
när man tänker på att man själv blir ledsen även om
det bara är en liten sak som någon tar från mig. Och
det blir inte annorlunda för att man använder andra ord
och säger att man lånar det, knycker eller lägger vantarna
på det. att stjäla är att stjäla. Man kanske kan lura sig själv
ett tag. Men man kan inte lura Gud ens för en sekund.

ad

a

Det var en gång
en soldat som
hade mist sin näsa
i en strid. När kriget var över
återvände han till sitt arbete. Hans arbete
var att vakta en stor damm där det växte de
ljuvligaste lotusblommor man kunde tänka
sig. Lotusblommorna var så vackra att alla
ville plocka dem. Men väktaren höll sträng
uppsikt över dammen och blommorna. Bara
någon enstaka gång plockade han själv en
blomma i gåva åt någon.
En dag kom en ung man och beundrade
lotusdammen och blommorna. Han skulle
gärna ha gett några blommor till sin fästmö.
Därför gick han till väktaren och sa insmickrande:
”Ditt hår och ditt skägg växer ju alltid ut
trots att du rakar dig, inte sant? På samma
sätt är det med din näsa. Trots att den nu är
skadad, har den kanske vuxit ut helt och hållet nästa år! Du kan säkert skänka mig ett par
lotusblommor. Blommorna skulle jag ge min
blivande brud. Det skulle göra mig mycket
tacksam.”
Men väktaren blev arg och gav inte mannen en enda blomma.
Snart kom en annan man till dammen.
Också han ville ha några blommor och smickrade därför väktaren:
”Gräset, säden och allting annat som växer på fälten skördas om hösten. Men nästa
år växer allt på nytt igen. Så är det också med
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din näsa. Kanske har den
vuxit ut redan nästa år och
allt är som förr! Kan du inte
ge mig några lotusblommor?
Jag skulle vara mycket tacksam.”
Väktaren blev arg igen och gav inte mannen en enda blomma.
När en tredje man kom till dammen frågade väktaren honom genast misstänksamt:
”Nå, vad har du att säga om min näsa?”
Mannen tittade förvånat på väktaren. Han
förstod inte varför väktaren ställde honom
denna fråga.
”Två män har precis varit här”, fortsatte
väktaren, ”och de har båda påstått att min
näsa kommer att växa ut och bli som förr.”
Mannen såg väktaren i ögonen.
”De har ljugit för dig”, sa han. ”Du vet lika
väl som jag att näsan inte kan växa och bli
som den en gång var.”
Då gick väktaren ner till dammen. Han
skar två av de vackraste lotusblommorna och
räckte dem till mannen.
Han sa lågmält:
”Två män har ljugit för mig. De låtsades
vara så vänliga. Men du talar sanning. Du har
förtjänat lotusblommorna.”
Och väktaren räckte blommorna till mannen, bugade sig artigt och återvände till sitt
arbete.

Smickrarna
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Snacka om andra

Johan hade följt med christian hem efter
skolans slut, och nu satt de på golvet och
läste tidningar. Plötsligt kom christian att
tänka på något som han hört om Dennis i
deras klass.
– Har du varit hemma hos Dennis, Johan?
undrade han.
Nej, det hade inte Johan.
– De har en massa dyra tavlor i sitt hus, sa
christian. Några av dem är visst stulna på ett
konstmuseum.
Han sänkte rösten och viskade:
– Hela förra månaden var Dennis pappa
borta. Dennis har sagt att han reste med jobbet, men i verkligheten var han i fängelse!
Johan såg förskräckt på christian.
– är du säker på det?
– Ja, nästan i alla fall. Jag hörde att Tobias i
sjuan berättade det för en annan.
– Då är det kanske Dennis som har tagit
pennor i skåpet i skolan, sa Johan. Om hans
pappa är en tjuv så är kanske Dennis det
också.
Det var inte meningen att någon skulle
höra vad Johan och christian pratade om.
Men christians mamma hade hört det. Hon
kom in i rummet och satte sig.
– Har ni hört talas
om en klok man
som hette Sokrates? undrade
hon.

Nej, det hade varken Johan eller christian.
– Han levde i Grekland för många år sedan, sa mamma, och så berättade hon:
”En dag ﬁck Sokrates besök av en man
som ville berätta något för honom om en
person som de kände båda två.
Sokrates avbröt honom och sa:
– innan du berättar för mig är det tre frågor
vi måste få svar på. för det första, är du säker på att det du ska berätta är SaNT?
– Nej, men jag har hört det av en god vän,
sa mannen.
– Då tar vi den andra frågan, sa Sokrates.
är det något Bra du vill berätta?
– Nej, tvärtom, sa mannen.
– Då tar vi den tredje frågan. är det NÖDVäNDiGT att berätta det här för mig?
– Nej, det är det väl inte, svarade mannen.
Han blev alldeles tyst, för han hade fått något att tänka på. De tre frågorna hade hjälpt
honom att inte tala illa om sin medmänniska.”
Johan och christian sneglade på varandra.
Det var lätt att förstå varför mamma hade berättat den här historien – just nu.
BENTE GrauGaarD NiELSEN
ÖVErSäTTNiNG iNGa-LiSa PErSSON

Konrad

John

är det något som går sönder när man ljuger? Jag tycker nästan att det känns så. farfar brukar säga att man kan komma till världens ände på en lögn men man kan inte komma
tillbaka igen. Han menar att man kan komma långt med att
ljuga, men sedan tar det tvärstopp. Det är jobbigt också för har
man börjat ljuga så måste man ofta fortsätta – och man måste
komma ihåg allt som man hittat på!

Elina

Har du lekt viskleken? Då vet du hur lätt det man säger
kan bli till något helt annat efter en stund. Precis så är
det ju med det som vi berättar om andra eller berättar vidare. Jag tänker att så som jag vill att andra ska
prata om mig, bara så borde jag prata om andra! De
som vågar tala sanning, vill tolka allt till det bästa och
vågar stoppa dumt prat tycker jag är modiga!

Kajsa

Det var så nära att jag gjorde min kompis riktigt ledsen. (Just
den eftermiddagen var vi förresten inte så bra kompisar….) i
min ilska var jag på väg att lägga ut en bild på henne som jag
vet att hon avskyr och skäms för. Som tur var blev jag avbruten och när jag kom tillbaka till datorn hade jag lugnat ned mig.
att lägga ut bilden skulle vara ungefär som att blåsa på en maskros – det hade spridit sig och hade inte gått att göra ogjort!

budet

Jag kan bli alldeles varm och glad inuti när jag
tänker på buden. De visar verkligen att Gud
vill skydda oss på olika vis och vill att vi ska ha
det bra! Jag tror alla mår dåligt av sura kommentarer och negativa omdömen, av att någon sprider rykten och pratar skit och av att bli utröstad. Och precis det
vill Gud stoppa! Om alla följde det åttonde budet skulle
aldrig någon pratat skit om mig, inte ljuga, inte vara oärlig
mot mig – vilken fantastisk värld det skulle vara!

tankar
om åttonde

Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa
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Två bröder

På Morias berg bodde två bröder. Den yngre
var gift och hade barn. Den äldre var ogift och
bodde ensam. De båda bröderna arbetade
tillsammans, de odlade åkrarna tillsammans
och sådde tillsammans. Vid skördetiden samlade de in säden tillsammans och delade den
jämnt mellan sig, i två lika stora högar.
När kvällen kom gick bröderna och lade
sig vid sina sädeshögar. Den äldre brodern
kunde inte somna genast utan låg vaken och
rastlös. Han tänkte: Min bror har familj, men
jag lever ensam och utan barn. ändå har jag
fått lika mycket säd som han. Det är inte rättvist.
Han steg upp och tog en del av sin sädeshög i en säck, gick ut och bredde ut säden
bredvid sin bror. Sedan gick
han tillbaka, lade sig ner och
somnade.
Men litet senare samma
natt vaknade den yngre brodern. Han tänkte på sin bror.
Också han funderade på hur
säden var fördelad. Han tänkte: Min bror är ensam och har
inga barn. Vem ska ta hand om
honom när han blir gammal
och svag? Han måste spara
mera för ålderdomen än jag.
Och så steg också den yngre brodern upp, tog en del av
sin sädeshög i en säck, gick
ut och bredde ut säden bredvid sin storebror. När dagen
grydde och bröderna vaknade
trodde de inte sina ögon: båda
högarna var lika stora som när
de gick och lade sig.

Men ingen av dem sa ett ord till den andre.
Nästa natt vakade båda bröderna så länge att
de trodde att den andra redan hade somnat.
Sedan steg de upp och tog en del av kornen
från sin egen sädeshög för att föra dem till
den andre. De vandrade samtidigt iväg mot
varandras hus.
Halvvägs stötte de plötsligt på varandra.
Och de förstod hur väl de ville varandra och
vilken omsorg de hade om varandra. De lade
ner sina säckar på marken och omfamnade
varandra så som man omfamnar en älskad
bror.
EfTEr EN HEBrEiSK BEräTTELSE
ur KäNGuruNS SHOPPiNGTur OcH aNDra BEräTTELSEr
PuBLicEraD MED TiLLSTåND fråN fONTaNa MEDia

John
Okej, här ser ni en framtida Nobelpristagare. Jag
har nämligen kommit på hur det ska kunna bli
fred i hela världen. inte dåligt va? Jag tror att om
alla vore nöjda med det som de själva har och
var glada tillsammans med de andra för det som
de har då skulle det varken bli några små bråk
mellan människor eller stora krig mellan länder.
Nobels fredspris, here i come! Jag ska bara få alla
att förstå hur viktigt det nionde och tionde budet är

först...

Konrad
Har du tänkt på att det heter avund
avundsjuk. att gå
och vara avundsjuk påminner faktiskt om en
sjukdom: man mår dåligt och kan tappa bort all
glädje. ibland är det en dödlig sjukdom – avundsjukan dödar vänskapen mellan människor
ibland! Det är hemskt! Jag undrar hur man ska
göra för att istället vara glad tillsammans med
andra över det som de har!?

Kajsa
ibland undrar jag om hela livet handlar
om att köpa!? Överallt är det reklam och
alla pratar om sina kläder och prylar. Men
om man nästan inte har några pengar
då… och inte mamma eller pappa heller?
är det helt kört då? Eller ﬁnns det annat
som kan göra att man känner sig glad och rik
ändå?

Du skall inte ha begär till din nästas hus
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Sagan om
KOSSAN SOM VILLE
BLI EN HÄST

Det var en gång en kossa som hette Kajsa.
Kajsa bodde i en stor hage med många andra
kossor. Hennes bästa kompis var storasyster
Stina. De älskade att springa runt i hagen och
jaga ﬂugor.
Bredvid kossornas hage låg en hästhage.
När Kajsa och Stina hade jagat ﬂugor och var
trötta tyckte de om att stå vid staketet och
titta på hästarna. Tre vita hästar med vit man
och svans bodde i hagen. Kajsa tyckte att
hästarna var så vackra. Själv var hon också
vit, men hon var inte lika blank och ﬁn som
hästarna. Dessutom hade hon bruna ﬂäckar
på sin vita päls.
– åh, jag skulle vilja vara en häst! utbrast
Kajsa en gång när hon och Stina stod vid staketet och åt gräs.
– Varför då? frågade Stina förvånat.
– De är så ﬁna, svarade Kajsa. Och vet du
vad? ibland kommer det in människor och
klättrar upp på hästarna. Sedan försvinner
de ut genom
staketet och in i
skogen. Det vill
jag också göra!

Stina höll inte med:
– Det ser så tungt ut.
Kajsa svarade inte utan fortsatte bara att
tugga på gräset.
– Du Kajsa, vill du väldigt gärna vara en
häst? frågade Stina efter en stund.
– Det är min högsta önskan, suckade
Kajsa.
– i så fall har jag en idé! sa Stina glatt.
Tjugo minuter senare kunde Kajsa konstatera att hon hade världens smartaste syster.
Stina visste att bonden höll på att måla om
kossornas staket med vit färg. färgen hade
inte torkat ännu så allt Kajsa behövde göra
var att luta sig det nymålade staketet. Den
vita färgen skymde hennes bruna ﬂäckar
och snart var hon lika vit som hästarna.
När det hade mörknat rymde Kajsa över till
hästarnas hage – äntligen var hon en häst!
På morgonen vaknade Kajsa bredvid de
snövita hästarna. Hon tittade oroligt på sin

kasta av henne direkt. Hjälp, vad tungt

och obekvämt det var! Men hon visste att de nu skulle springa i skogen,
och det hade hon längtat efter länge!

päls, rädd för att färgen hade gått av, men
hon var lika snövit som kvällen innan. Hon
försökte gnägga av glädje men råkade råma
högt istället. för att inte väcka de andra hästarna reste sig Kajsa och gick en bit bort för
att öva sig på att gnägga. Efter tio minuter
tyckte hon att det började låta ganska bra så
då beslöt hon sig för att ta en paus och äta.
Vid första tuggan av gräset insåg hon att hon
var vrålhungrig men hon avbröts snart av de
andra hästarna.
– Gräset är mycket godare på andra sidan
hagen. följ med oss dit, sa den största och
äldsta hästen.
Kajsa log brett. att bli häst var hennes bästa beslut någonsin!
Hon hade knappt hunnit börja äta förrän
hästarna konstaterade att de var proppmätta.
– redan? utbrast hon förvånat. Jag skulle
kunna äta i en timme till!
Men det ﬁck hon inte, för en kvart senare
kom en ﬂicka in i hagen. utan någon förvarning ﬁck Kajsa plötsligt en obekväm sadel
på ryggen och illasmakade metall i munnen. Snart hoppade ﬂickan upp på hennes
rygg. Kajsa ﬁck anstränga sig för att inte

redan en halvtimme senare återvände
Kajsa och ﬂickan till hagen. Kajsa var
trött, hungrig och ledsen. Skogen hade
inte alls varit rolig. Hon hade fått vassa
stenar i fötterna och hårda grenar i ansiktet. Dessutom ﬁck hon inte springa
som hon ville för ﬂickan styrde henne
med saken i munnen. Kajsa saknade
att jaga ﬂugor med Stina. Hennes mage
kurrade högt när ﬂickan plockade bort
sadeln. Kajsa böjde på huvudet för att
äta gräs men ﬂickan protesterade.
– Nej, du ska inte äta nu. först ska
du tvättas, du har ju blivit alldeles lerig
i skogen.
flickan hämtade en vattenslang och började spola av leran från Kajsas päls.
– Men, du är ju ingen häst! utbrast hon när
den vita färgen rann av Kajsa och de bruna
ﬂäckarna blev synliga. Du är ju en kossa!
Kajsa råmade glatt och snart befann hon
sig med de andra kossorna i kohagen igen.
– åh, vad det är underbart att vara kossa,
konstaterade en mätt och belåten Kajsa när
hon och Stina jagade ﬂugor.
Kossan Kajsa var inte nöjd med att vara
kossa, hon ville hellre vara en häst. Så kan
det vara för oss människor också. Det är så
lätt att vilja ha det som alla andra har – deras
syskon, familj, kompisar, personligheter och
intressen. Men så vill inte Gud att vi ska tänka. När han skapade dig visste han precis vad
han gjorde! Han placerade dig i en särskild
familj, gav dig ett alldeles unikt utseende och
speciella intressen och gåvor. Han tycker att
du är alldeles fantastisk precis som du är!
Kajsa insåg till slut att hon trivdes bäst
som kossa. Gud vill att vi ska trivas så som vi
är och inte vara avundsjuka på varandra.
cEciLia iMBErG

Du skall inte ha begär till något som tillhör din nästa

Konrad

ibland skulle jag vilja byta med min kompis. Jag
skulle vilja ha hennes roliga syskon, vara lika
duktig som hon på att sjunga och spela fotboll och gärna ha hennes mormor som alltid
skämmer bort henne. fast tänk om man
verkligen skulle kunna byta liv med någon annan! Tänk om man till och med var
tvungen att byta och inte längre ﬁck lov
att vara sig själv. När jag tänker mig det
så kommer jag på en massa saker som jag
skulle sakna förfärligt mycket. Det är nog
inte så dumt att vara jag i alla fall!

ibland önskar jag att vi kunde få med Nick i vårt
fotbollslag eller att jag hade Moas ﬁna hund. Jag
tror att man kan få drömma och önska sig saker, bara det inte blir en ond önskan. alltså
att jag inte kan sluta tänka på det eller att
det jag önskar drabbar någon annan – eller
att jag är beredd att göra dumma saker för
att nå dit.
allra mest ska vi ändå leva vårt eget liv
och försöka hjälpa andra att leva sitt. Jag tror
att allt blir bättre för mig själv och andra ju mer
jag är mig själv och är nöjd med det!

ELINA

Tankar
om tionde
budet

