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TEMA: 
Vad 
berättade 
Jesus?

NAMN:

TE
ST

A D
IG SJÄLV! 

TE
ST

A D
IG SJÄLV! 

Tyra och Alva Tyra och Alva 
flyttarflyttar

Är du en bra Är du en bra 
KOMPIS?KOMPIS?



TEMA: 
Medmänniskan
 

Lova Herren, min själ, 
och glöm inte allt 
gott Han gör. 
      

  PSALTAREN 103:2 

 

Minnesvers

Förklaring

Förklaring: 
Allt gott kommer från 

Gud och Han hjälper oss varje 
dag. Denna bibelvers hjälper oss 

att komma ihåg det.  

EN PRÄST, EN LEVIT OCH EN SAMARIER 
SÅG DEN ÖVERFALLNE MANNEN. VEM AV 
DE TRE MÄNNEN ÄR SAMARIERN SOM 
HJÄLPTE HONOM? FÖLJ LINJERNA FRÅN 
MÄNNEN OCH SE VILKEN LINJE SOM 
KOMMER FRAM. FÄRGLÄGG SAMARIERN 
OCH DEN SLAGNE MANNEN. 

Mina älskade, låt oss   __ __ __ __ __  

varandra, för __ __ __ __ __ __ __ __  

kommer från __ __ __ . Var och en som 

__ __ __ __ __ __ är född av __ __ __  och 

känner __ __ __ . Den som inte

__ __ __ __ __ __ har inte lärt känna 

   __ __ __ , för   __ __ __  är

    __ __ __ __ __ __. 1 Joh 4:7–8

FYLL I SAKNADE ORD.  = ÄLSKA, KÄRLEK 
     = GUD. 

SöndagssidanSöndagssidan

2929
augusti

Söndagen kallas även för Diakonins dag. Ordet 
”diakoni” kommer från grekiska och betyder 
”tjänst”. Söndagen handlar om att vi ska älska 
och vara barmhärtiga mot våra medmänniskor 
därför att Gud har först älskat och frälst oss. 
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13:e söndagen efter trefaldighet 
”Medmänniskan” 
1 Mos 4:8–12 · 1 Joh 4:7–10 
Luk 10:23–37 · Ps 103Minnesvers

I dagens bibeltext läser vi om den barmhärtige 
samariern. Den börjar med att en laglärd ställer 
en fråga till Jesus. En laglärd var en man som 
kunde lagen, judarnas heliga skrift. Frågan 
som den laglärde ställer är mycket viktig: 

– Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? 
Jesus svarar på frågan genom att be den 

laglärde tänka på vad som står skrivet i lagen. 
Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta 
och av hela din själ och av hela ditt förstånd, 
och din nästa som dig själv. Så svarar den 
laglärde på Jesus fråga. Svaret är rätt. Men 
det är lätt att säga. I praktiken är det svårt, 
ja omöjligt att älska Gud över allt annat och 
sin nästa som sig själv. Det är för att få den 
laglärde att inse det här som Jesus berättar 
liknelsen om den barmhärtige samariern. 

Mannen i texten färdas från Jesusalem till 
Jeriko. Där vägen går fram är det mycket berg 
och rövare låg ofta gömda bakom klipporna. 
Mannen blir överfallen och slagen. 
En präst och en levit går förbi. Ingen 
av dem gör någonting för att hjälpa 
mannen. Både prästen och leviten 
arbetade i Jerusalems tempel och 
folk såg upp till dem. Samarierna 
var illa omtyckta av judarna efter-
som de var ett blandfolk och bodde 
i Samarien. Men samariern hjälper 
den slagne mannen. Samariern var 
den slagne mannens nästa. 

Jesus vill med den här liknelsen 
lära oss att vår nästa inte bara är 
en person som jag tycker om utan 

också den som jag inte alls tycker om. 
– Vad ska jag göra för att få evigt liv? 
Ja, så frågade den laglärde. Den laglärde 

ville göra något för att få evigt liv. Jesus säger 
också vad mannen ska göra. Han ska älska 
Gud över allting och sin nästa som sig själv. 
Men efter Jesus liknelse tror jag nog att den 
laglärde förstod att det inte var så lätt. Han 
hade nog inte tänkt sig att samariern skulle 
bli mannnens nästa. 

Vi klarar inte av att älska Gud över allting 
och vår nästa som oss själva. Det är bara en 
som har klarat av det. Det är Jesus. Vi kla-
rar inte av att hålla allt som lagen kräver. Vi 
faller i synd. Vi faller i ”rövarhänder”. Men 
Jesus kom för att hjälpa. Han är den stora 
barmhärtige samariern - vår Frälsare och enda 
räddning. 

TOMAS KLEMENTS 

UR BARNAVÄNNEN 

Andakt

Vad ska vi göra?Vad ska vi göra?
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LILLA RUTANLILLA RUTAN Tyra och Alva flyttarTyra och Alva flyttar
Tyra och Alva packar. De ska flytta till ett 
annat land. 

Mamma har hört deras samtal. 

Välkommen till en ny termin!  Välkommen till en ny termin!  

DDu märkte säkert u märkte säkert att tidningen du håller 
i handen ser lite annorlunda ut. Så vad 
har hänt med Droppen? Jo, vi jobbar 
för att göra några förändringar inför 
Droppens 70-årsjubileum som vi ska fira 
2022! Då hoppas vi att tidningen har ett 
nytt utseende! 

SSom vanligt kanom vanligt kan  du hitta berättelser, 
pyssel och mycket annat i tidningen. 
Terminens tema handlar om vad Jesus 
berättade i sina liknelser till lärjungar-
na och till oss. Berättade Jesus liknelser 
för att det skulle vara lättare för oss att 
förstå eller tvärtom? Vad tror du?

Möt Droppens Möt Droppens Lilla redaktionLilla redaktion! ! I höst 
är det barnen från Equmeniakyrkan i Os-
karshamn som tar på sig uppdraget att 
medverka i Droppens Lilla redaktion! 
Jätteroligt tycker vi! 
Vill du också vara med i Lilla redaktio-
nen, själv eller med några kompisar? 
Hör av dig till oss:  droppen@elmbv.se 

Jag gillar våra 
hönor bäst!  

Vi alla har olika 
uppgifter. Vår familj har 
fått kallelsen att berätta 
om Gud för människor-

na i Kambodja.
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TEXT: INESE PJ FOTO: MIA JENSEN

På kvällen läser de i Bibeln.  

Tyra och Alva flyttarTyra och Alva flyttar
Alva förlorar och sparkar Tyra på 
benet.    

Det blir ett  blåmärke och Tyra 
gråter.  

Tillsammans knäpper de hän-
derna och ber.  

Jesus hjälp oss att 
glömma när någon 
varit dum mot oss. 

Nästa dag vill Tyra hoppa 
studsmatta men Alva vill inte. 

Förlåt!

Kom Alva! 

När Jesus förlåter så 
glömmer han. 

Nej, jag vill inte!

Tyra blir sur och visar argt upp 
sitt blåmärke. 

AJ!!!

Mamma, 
måste vi flytta? 

Jag vill inte!

Siri bryr sig inte om flytten. 
Hon försöker att fylla väskan 
med alla sina gosedjur.

Gå ut i hela världen 
och gör folk till 

lärjungar. 

Mamma och pappa har visat 
på kartan var ska de bo. De 
har kollat på bilder och filmer.

Tyra tycker att det blir spännande. 

Kommer du inte ihåg 
vilka roliga djur vi såg 

på bilderna. Tigrar! 
Elefanter!

Men Alva, 
vi ska ju vara 
missionärer!

Kan vi inte 
vara missionärer 

här hemma?

Det är ju det vi 
ska göra!

Jesus är bra. 
Han älskar alla 
människor i alla 

länder.

Hon läser i Bibeln:
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Vågar Jag?   
Eliza är inte i skolan idag och jag vet varför. 
De andra tror säkert att hon är sjuk men jag 
och nästan alla andra tjejer i klassen vet att 
det inte är så. Fast om man räknar magont 
och illamående som att vara sjuk så är jag 
ganska säker på att det skulle stämma in på 
Eliza även om det inte beror på någon sjuk-
dom utan på det som hände igår. Jag själv 
kan nästan också bli illamående av bara tan-
ken men mamma sa att jag inte hade någon 
feber så jag fick gå till skolan ändå. 

På ett sätt tycker jag att vår lärare borde fat-
ta att något inte är som det ska för aldrig har 
det varit så tyst bland tjejerna i vårt klassrum. 
Visst gör killarna sitt för att kompensera men 
jag tycker ändå att det borde märkas. 

Det var igår efter idrotten, i tjejernas om-
klädningsrum som det hade hänt. Efteråt när 
Eliza sprungit ut tänkte jag gå efter och kan-
ske även leta upp en vuxen och berätta vad 
som hänt. Men då hade Olivia sagt att den 
som sa ett enda ord om det här till någon skul-
le få betala för det. Så istället för att göra nå-
got gick jag bara som vanligt till lektionen och 
åkte sedan hem. Mamma hade frågat om det 
var något som hänt men jag hade bara ryckt 
på axlarna och sagt att det inte var något. På 
ett sätt visste jag att jag kunde ha pratat med 
mamma men samtidigt skulle mamma säkert 
inte hållit tyst utan pratat med skolan och vem 
visste vad Olivia skulle göra om, eller snarare 
när, hon fick reda på att jag inte hållit tyst. 

Nu satt vi alla där och höll tyst om vad vi 
sett och hört och låtsades som att vi inte vis-
ste vad som hänt igår eller hade någon aning 

om varför Eliza var hemma idag. Jag var på 
ett sätt glad att vår lärare inte verkade märka 
något för jag visste att om hon skulle fråga 
mig skulle jag ha svårt att hålla masken och inte 
säga något. Men samtidigt kanske det var nå-
gon annan som skulle råka säga något om lära-
ren frågade och i sådana fall skulle ju sanningen 
komma fram utan att jag behövde få skulden. 

Det var svårt att fokusera på lektionen och 
uppgiften jag hade framför mig. Vad jag än 
gjorde blev jag påmind om gårdagen. Matte-
uppgifterna handlade om bråk och varje gång 
jag läste ordet bråk gick tankarna till bråket 
som startat allt igår. Istället för att läsa min bok 
på svensklektionen såg jag bara orden som 
kastats på Eliza. ”Tjockis”, ”Tönt”, ”Äckel”. 
På bildlektionen kunde jag inte klippa med 
saxen utan att se hur Olivia hade plockat upp 
en sax från sin väska och klippt ett stort hål i 
Elizas tröja. I matsalen kunde jag inte få ner 
någon mat på grund av illamåendet. Jag var 
helt slut när jag sjönk ner på bänken utanför 
matsalen under matrasten. Trots att jag nog 
aldrig gjort så lite på lektionerna som idag kän-
des det som att jag sprungit flera mil. 

Jag slöt ögonenen och försökte glömma 
allt. Efter en stund kände jag, snarare än såg, 
hur någon satte sig på bänken bredvid mig. 
Försiktigt öppnade jag ögonen. Anna satt 
bredvid mig och när jag såg henne förstod 
jag att även hon mådde dåligt. Hon såg riktigt 
trött ut och jag kunde bara tänka att jag nog 
såg lika trött och sliten ut. 

Anna suckade och bet sig i läppen. 
– Alltså vad tror du Olivia gör om man säger 
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något? 
Jag ryckte på axlarna. 
– Vet inte.
– Men vi kan väl inte bara hålla tyst.
Anna viskade fram orden som att hon var 

rädd för någon skulle höra även om det inte 
fanns någon i närheten. 

– Jo om vi inte vill att något ska hända oss 
kan vi det. Det är ju inte som att vi ljuger ef-
tersom ingen har frågat oss.

Jag tänkte på det länge igår kväll. För jag 
visste att det var fel att ljuga men att inte säga 
något eftersom ingen frågade var väl inte fel. 
Eller?

– Fast om jag varit Eliza hade jag velat att 
någon berättade och stod upp för mig. 

Anna lät nästan arg på rösten. 
– Då kan väl du göra det då om du nu är så 

modig, snäste jag tillbaka. 
Det blev tyst mellan oss och jag skämdes 

för vad jag sagt.

– Det är nog försent ändå. Det var ju inte 
som att vi stod upp för Eliza igår i omkläd-
ningsrummet, suckade jag uppgivet.

– Nej det gjorde vi inte, men ångrar du dig 
inte nu? frågade Anna försiktigt.

– Jo men samtidigt tror jag inte jag hade 
gjort något annorlunda idag. Jag är liksom inte 
tillräckligt modig. För om jag var det skulle jag 
inte sitta här och må dåligt, då hade jag för 
längesedan berättat för någon.

– Fast jag tror inte det är försent och jag 
tror vi kan fixa det om vi gör det tillsammans.

Anna såg på mig och jag kände hur det kan-
ske ändå fanns en chans för mig att lösa det 
här. Men skulle jag våga? 

ESTER BIRGERSSON

? Vad hade du gjort? 

? Hur vill du att berättelsen ska fortsätta? 

? Hur kan man våga göra rätt?

Frågor att fundera på ... 
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En man varEn man var på väg från Jerusalem ner till 
Jeriko och råkade ut för rövare. De slet 
av honom kläderna och misshandlade ho-
nom, och sedan försvann de och lämnade 
honom där halvdöd.

En präst råkadeEn präst råkade  komma ner samma 
väg, och när han fick se mannen gick 
han förbi. 

På samma sättPå samma sätt  var det med en levit. Han 
kom till platsen, såg mannen och gick 
förbi.

Men en samarierMen en samarier som var på resa kom 
också dit, och när han såg mannen fick 
han medlidande med honom. 

Nästa dag togNästa dag tog  han fram två denarer och 
gav till värdshusvärden och sa: Sköt om 
honom. Och kostar det mer ska jag betala 
när jag kommer tillbaka. 

Han gick framHan gick fram och hällde olja och vin i hans 
sår och la om dem. Sedan lyfte han upp ho-
nom på sin åsna, tog honom till ett värds-
hus och skötte om honom.

En laglärd manEn laglärd man (en som kunde Guds lag) frågade Jesus: ”Vem är min då min nästa (med-
människa)?” Jesus svarade: 

Vem av dessaVem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som råkade ut för rövare?” Han sva-
rade: ”Den som tog hand om honom.” Då sa Jesus till honom: ”Gå du och gör som han.”    
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VA
D
 B

ER
ÄTTADE JESU

S?
Liknelsen om den 
barmhärtige 
samariern

Den slagne mannen

Rövarna  

Prästen  

Leviten 

Samariern  

De flesta av oss känner väl till liknelsen om den 
barmhärtige samariern. Det är lätt hänt att man 
missar detaljerna i texten eftersom man har hört 
den så många gånger. Läs noggrant Jesus liknelse 
och upptäck nya saker! 
Många teologer har studerat Bibelns historia, geografi 
och kultur.  De lär oss att förstå hur lärjungarna på Jesus 
tid uppfattade liknelserna och hjälper oss att se saker 
som vi annars skulle missa! 
Redan de första kristna tolkade liknelserna symboliskt. 
Läs den vita och gröna texten och fundera på vad bety-
der Jesus ord för dig idag? 

Vad kan vi veta 
mer om texten?

är helt hjälplös och nära döden. Han har blivit av med sina kläder. På Jesus tid kände 
man igen människor och folkgrupper på deras klädsel.  Är han vän eller fiende? Jesus 
menar att han bara är en människa. 

var vanliga på den 25 kilometer långa vägen från Jerusalem till Jeriko. Det finns 
historiska källor som skriver om rövaranfall på denna väg så sent som på 1800-talet. 

kom ridande och hade möjlighet att hjälpa. Men han var bunden vid sin tids lagar som 
förbjöd honom att komma nära en död man. Då skulle prästen bli oren och råka illa ut. 

hade säkert sett prästen passera eftersom ökenvägen är så plan att man kan se 
långt i förväg. Leviterna brukade vara fattigare än prästerna så han kanske inte hade 
möjlighet att hjälpa den skadade mannen. Kanske var han rädd för att rövarna skulle  
komma tillbaka. Eller så gjorde han som prästen som inte hjälpte och gick förbi. 

var en främling och fiende till det judiska folket. Han gjorde det rätta och visade 
barmhärtighet till skillnad från de judiska ledarna. 

Rövarna som har angripit oss är våra fel och synder.  

Prästen är förebild till lagen som inte kan hjälpa oss. 

Leviten är förebild för profeterna i Gamla testamentet. 

Den slagne mannen är du, jag och alla människor. 
Vi är slagna av våra synder, och lika  hjälplösa som 
han och kan inte frälsa oss själva. 

Samariern är Jesus vår frälsare som bryr sig om och 
tar hand om en främmande människa, om dig och mig. 

Liknelsens 
symboliska 
tolkning:
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Den stora hemlighetenDen stora hemligheten

Patricia M St JohnPatricia M St JohnRepris från Luthersk barntidningRepris från Luthersk barntidning

Nittonde kapitlet Nittonde kapitlet 
Farmors våta omslag hjälpte bra. När Annette 
vaknade nästa morgon var smärtan och svull-
naden borta. Det hade snöat under natten och 
drivorna låg så höga att pappa var tvungen att 
skotta upp en stig för att komma ut till korna. 

Annette, Dani och de tre kattungarna var hela 
tiden i vägen i vardagsrummet så farmor före-
slog att de skulle flytta ut på höloftet och leka där 
istället. Dani bar dit sin nya familj i en korg och 
gjorde grottor åt dem i höet. Sedan började han 
slå kullerbyttor. Det såg lite konstigt ut, tyckte 
Annette. Det friska benet höll han böjt, men det 
skadade pekade rakt ut. Men Dani var glad ändå. 

Annette hade tagit farmors stora Bibel med 
sig ut. Hon satt och bläddrade i den för hon ville 
läsa versen som prästen läst i kyrkan. Hon hit-
tade den ganska snabbt för hon visste att den 
stod i Bibelns sista bok. Uppenbarelsebokens 
tredje kapitel och den tjugonde versen: Se, jag 
står vid dörren och knackar. Om någon hör min 
röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom 
och hålla måltid med honom och han med mig.

Annette läste den flera gånger och snart kun-
de hon den utantill. Hon ville gärna ha Jesus i 
sitt hjärta och hon ville förlåta Lucien. Men nu 
var det en annan sak hon oroade sig för. Ville 
Lucien verkligen förlåta henne? 

Hon hade berättat för Lucien och han hade inte 
blivit arg. Men han hade förlorat sitt pris i skolan 
och det var hennes fel. Tänk om hon skulle berätta 
för läraren! Hon kunde ta med Noas ark och visa 
så skulle läraren förstå hur duktig Lucien var. Kan-
ske kunde han då få ett pris så här efteråt? 

Men vad skulle läraren och alla barnen säga 
om de fick veta vad Annette gjort? Nej, hon vå-
gade inte. Det var alldeles för svårt. 

På kvällen när de ätit och Dani redan somnat, 
knackade det på dörren. Annette gick och öpp-
nade och utanför stod Lucien. Han såg blyg ut 
och vågade inte ens titta upp. Annette kände sig 
konstigt nog lika blyg och osäker. Men farmor, 
som såg vem som kom, ropade glatt: 

– Kom in Lucien! Sätt dig vid elden så får vi 
prata en stund. 

– Jag ville bara höra hur det är med Annette, 
mumlade Lucien blygt. 

– Det är nästan bra, sa Annette snabbt. 
Sen blev det alldeles tyst. Ingen tycktes ha 

något att säga. Farmor såg på dem och log. 
– Ska inte ni bli vänner nu? undrade hon. Du, 

Annette, måste lära dig att förlåta. Och så får 
du inte tro att du är bättre än andra människor.

– Det tror jag väl inte, sa Annette förvånad. 
– Det gör du väl. Annars skulle du inte ha så 

svårt att förlåta Lucien. 
– Jag har förlåtit honom, sa Annette snabbt. 

Igår uppe på berget förstod jag hur dum jag va-
rit. Men jag vet inte om Lucien har förlåtit mig. 

Hon sa det sista med olycklig röst. 
– Det har jag gjort, sa Lucien. Men det du 

gjorde var inte lika illa. Jag kan göra en ny häst, 
men jag kan inte göra nya ben åt Dani. Alla tyck-
er om dig, men ingen tycker om mig.

– Det är för att alla vet vad du gjorde i så fall, 
sa Annette. Ingen vet hur dum jag varit. I efter-
middags tänkte jag på att jag skulle berätta allt 
för läraren, men jag vet inte om jag törs. 
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Den stora hemlighetenDen stora hemligheten – Vad jag är glad att du låtit Jesus tala till dig, An-
nette! sa farmor stilla. Hans kärlek kan visa dig vad 
som är rätt att göra. Det står i Bibeln att man inte 
kan älska Gud och hata sin bror. Det går inte ihop. 
Men det står också att kärleken driver bort rädslan.

Annette såg på Lucien. Hur kunde hon ha bu-
rit sig så illa åt mot honom? Det han gjort var ju 
en olyckshändelse, men hon hade förstört hans 
häst med flit. 

Annette gick till skåpet och hämtade julbjör-
nen hon fått i kyrkan. Hon bröt den i två delar. 

– Vill du ha, Lucien? sa hon och räckte fram kakan. 
Lucien såg glad ut och mumsade i sig den 

goda kakan. En stund senare gick han hem glad 
och nöjd. Men Annette hade svårt att somna. 
Hon visste vad som var det rätta att göra, men 
hur skulle hon våga? 

Nästa morgon var Annette tidigt uppe. Hon 
haltade fortfarande lite när hon gick ner i köket 
till farmor. 

– Farmor, sa hon bestämt. Idag ska jag gå och 
prata med läraren.

– Kan du gå så långt med din fot? undrade 
farmor bekymrat. 

– Jag tar kälken. Jag måste gå, annars kanske 
jag ångrar mig. 

Pappa kom just in med mjölken, 
– Ska du till byn? undrade han. Då kan du få 

åka med mig. Jag ska till tåget med ostarna och 
jag tar vagnen. Så släpper jag av dig på ditvägen 
och hämtar dig på hemvägen.

Annette lyste upp. Nu skulle det ordna sig. 
Men när hon satt i vagnen, var hon inte alls 

modig längre. Hon hade kartongen med Noas 
ark och alla djuren i knät. Vad skulle hon säga till 
läraren? Tänk om han blev arg på henne! 

– Varför vill du prata med läraren? undrade 
pappa plötsligt.

Annette drog en lång darrande suck. 
– Det är en hemlighet, pappa, sa hon bara.
Hon stack sin hand i pappas stora varma och han 

frågade inte mer. Han bara tryckte hennes hand till 
tecken på att han förstod. Han hade nog anat att 
hon hade det svårt och han visste också varför.

– Ner med dig nu, sa pappa, när han stannade 
utanför det vita huset. Jag hämtar dig om en 
halvtimme.

Annette gick med bultande hjärta fram till dör-
ren. Hon stod länge utan att våga knacka. Hon 
kunde ha blivit stående där om inte läraren sett 
henne genom fönstret och kommit och öppnat. 

– Kom in, kom in! sa han vänligt. Får jag be-
sök fastän det är lov?

Annette gick rakt fram till bordet och tömde 
ut hela Noas ark. 

– Lucien har gjort dem. Är de inte fina?
Hon såg blygt på läraren. Han tog upp de olika 

djuren och studerade dem intresserat. 
– Jo, de är verkligen vackra, sa han. Och så 

bra gjorda! Inte visste jag att Lucien var så duk-
tig. Varför var han inte med i tävlingen?

– Det var han egentligen, sa Annette fort. Det 
är det jag vill prata om. Han hade gjort en jättefin 
häst men jag slog sönder den. Jag var så arg för 
Danis skull. Men nu ångrar jag mig jättemycket 
och undrar om inte Lucien kunde få pris i alla fall. 

Läraren såg länge på Annette. Hon stod där 
med blossande kinder och såg ner i golvet. 

– Jag har inget mer pris, sa läraren till sist. 
Det fanns bara två. Pierre fick det ena och du 
det andra.

– Men Lucien borde haft det som Pierre fick. 
Lucien kan mycket bättre än Pierre. 

– Nej, svarade läraren. Så kan vi inte göra. 
Pierre vann rättvist. Vi kan inte ta ifrån honom 
hans pris. Om du verkligen vill att Lucien ska få 
ett pris, måste du ge honom ditt. För det var väl 
ditt fel att han förlorade det, eller hur? 

– Jo, sa Annette tyst. 
Hon hade vunnit en vacker bok som var full 

med bilder över de schweiziska alperna. Den låg 
insvept i silkespapper i hennes byrålåda och var 
det värdefullaste hon ägde. Hur skulle hon kun-
na? Kampen var hård i hennes inre. 

– Vi gör så, sa hon till slut.
– Gud välsigne dig! sa läraren rörd. Ta med 

dig boken när skolan börjar så överlämnar jag 
den på en lektion. Sen kan de andra barnen få 
se Noas ark. 

Annette nickade och såg upp i lärarens ansik-
te. Hon ville se om han var arg. Men han log mot 
henne och när hon gick visste hon att han tyckte 
lika mycket om henne som förut.

FORTSÄTTNING FÖLJER ... 1111



TEMA: 
Enheten i Kristus
 Kristen gemenskap är ett kännetecken för de 
kristna. Kärlek, ödmjukhet och hjälpsamhet 
mellan kristna vittnar om att de tillhör Jesus. 

Allt mitt är ditt och 
allt ditt är mitt. 
       

  JOHANNESEVANGELIET 17:10 

 

1 b d 3 ö d 4

v f i u j m o
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t 7 r a v 6 a

å l m o d i g

Förklaring

Förklaring: 
Jesus säger att hans 

rättfärdighet inför Gud är vår 
när vi tror på honom och att alla 
våra synder är hans för han har 

dött i vårt ställe.  

VILKEN UPPMANING 
HADE APOSTELN 
PAULUS TILL DE 
KRISTNA I EFESUS?
 
FÖLJ PUNKTMÖNST-
RET OCH HITTA 
BOKSTÄVERNA SOM 
BILDAR ETT ORD! 

Minnesvers
SöndagssidanSöndagssidan

55
september
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Minnesvers
Andakt

I Guds  familjI Guds  familj

14:e söndagen efter trefaldighet 
”Enheten i Kristus” 
Hes 37:15–22 · Ef 4:1–6 
Joh 17:9–11 · Ps 95:1–7

I en familj finns det flera saker som man äger 
tillsammans. Saker som inte är bara mammas 
eller pappas, inte heller bara dina eller dina 
syskons utan hela familjen äger dem tillsam-
mans. Om man skulle få ett till syskon så 
kommer också det syskonet att äga dessa sa-
ker, eftersom också det blir en del av familjen. 

Alla i familjen får därför nytta och glädje 
av sakerna. På liknande sätt är det i Guds fa-
milj. Genom dopet och tron på Jesus tillhör 
vi Guds familj och då är Jesus vår bror, vi är 
syskon, och Gud är vår Far. Paulus skriver i 
Efesierbrevet om några saker som vi äger 
gemensamt i Guds stora familj. Han skriver 
att vi äger en kropp, en Ande, ett hopp, en 
Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Far. 
Det innebär att vi som tror på Jesus hör ihop 
med varandra och behöver varandra. Vi hör 
också ihop med Gud och det är han som gett 

oss våra kroppar, våra familjer, våra intressen 
och allt som gör oss glada och är bra för oss. 
Det är viktigt att komma ihåg att Gud är den 
som ger oss allt detta. Det är något att vara 
tacksam över trots att det finns mycket som 
kan vara jobbigt och svårt i livet. Det är också 
viktigt att komma ihåg att alla kristna tillhör 
Guds stora familj och att vi bör vara sams 
med varandra.

Det som kanske är svårast att förstå är 
att Gud också gett alla som tror på Jesus sin 
egen helighet och själva himlen. En kristen 
behöver därför inte vara rädd att inte få kom-
ma in i himlen eftersom himlen redan tillhör 
dem och Gud väntar på att vi ska komma dit. 
Där kommer vi att möta hela Guds stora familj 
och där kommer allt att alltid vara bra.

GABRIEL SKILLING
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1) Du skvallrar aldrig om klasskamrater.
a) Stämmer helt. Bättre död än skvaller!
b) Stämmer oftast, men ibland är det nödvändigt att vux-
na rycker in. Det är inte att skvallra! 
c) Jag tycker inte att det är fel att skvallra. Men ofta vågar 
jag inte. 

2) Du lär gärna känna nya vänner. 
a) Då måste de vara verkligen roliga. I mitt gäng platsar 
bara sådana. 
b) Jo, det gör jag, men det är inte många jag har så 
mycket gemensamt med. 
c)  Självklart, jag är supersnäll mot alla nya på skolan. 

3) Du skrattar när någon i klassen gör en 
tabbe. 
a) När någon uppför sig dumt förtjänar den väl det. 
b) Någon gång är det så roligt att man bara måste skratta. 
c) Jag vill inte skratta åt någon, det värsta jag vet är att 
såra andra. 

4) Du vill helst bestämma över de andra när 
ni gör något tillsammans.  
a) Den smartaste ska vara chefen och det är jag! 
b) Inte så ofta men någon gång är det jag som bestämmer.  
c) Bara när läraren säger till att det är min tur att bestäm-
ma. 

5) Det händer att du mobbar och retar dem 
som är annorlunda och impopulära. 
a) Det är ju deras eget fel att de inte är populära. Några är 
så dumma och töntiga att de förtjänar att bli mobbade. 
b) Jag tror inte att jag mobbar. Men det kan hända att 
jag har varit med utan att tänka på det. Jag har inte alltid 
hjälpt dem som blir mobbade. 
c) Jag retar aldrig någon. Om någon retar en annan går 
jag direkt till läraren.

6) Du pratar illa bakom ryggen. 
a) Ja, är det något fel med det? Folk får som de förtjänar.  
b) Nja... det gör jag nog ibland. Men jag vet att det är 
bäst att vara ärlig och säga saker direkt till personen. 
Men det kan vara jättesvårt! 
c) Nej, jag är inte sådan. Aldrig!

7) Du gör alltid det läraren säger. 
a) Sorry, men inte! Jag gillar att testa hur snabbt jag kan 
göra dem sura. Det är så kul när de andra ser hur tuff jag är.
b) Jag vet att vi ska uppföra oss för att ha en bra stämning 
på skolan.  Men någon gång är jag med och bråkar och 
tramsar. 
c) Jag sitter alltid stilla och hittar inte på något bus. 

8) Du berättar för dina klasskamrater om 
Jesus. 
a) Varför skulle jag berätta för någon att jag är kris-
ten? De har ju inget med det att göra! 
b) Jag pratar inte om det hela tiden liksom. Men 
de flesta vet att jag är kristen och ibland pratar 
vi om det. 
c) Jag tycker att det är jättetråkigt att de inte är 
kristna och det säger jag till dem. Om jag vågar! 

Testa dig själv! Testa dig själv! 

Är du en bra kompis?Är du en bra kompis?
Skolan är igång igen och det är roligt att träffa alla klasskamrater! Men är du Skolan är igång igen och det är roligt att träffa alla klasskamrater! Men är du 
en bra kompis? Testa dig i Droppens kompis-test! en bra kompis? Testa dig i Droppens kompis-test! 
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Testa dig själv! Testa dig själv! 

Är du en bra kompis?Är du en bra kompis?
Många A 
Du tror att du hela tiden måste visa att du är cool och tuff. I verkligheten 
är du ganska rädd inom dig - rädd för att andra ska upptäcka hur liten och 
svag du egentligen är. Det är synd, för du är inte en bra klasskamrat när 
du är sådan. Och det värsta är att du inte har det så bra själv. 
Men det är aldrig för sent att ändra sig! Öva dig på att vara trevligare mot 
andra. Det kan hjälpa att prata med någon vuxen om det! 

Många B
Du är en bra och schysst klasskamrat. Du bryr dig om andra på skolan 
och försöker vara en bra kompis. Men du är inte felfri heller. Därför kan 
du gärna fortsätta att försöka vara en ännu bättre vän - även med dem du 
inte känner så väl. Du kan bli ännu modigare mot dem som mobbar. Det 
gäller naturligtvis även dem som mobbar dig! Låt dig inte bli överkörd av 
andra!

Många C
Har du svarat ärligt? Om du har gjort det är du en superbra klasskamrat. 
Men ibland kan du helt enkelt vara för snäll. Du måste få bestämma och 
kunna vara arg någon gång du också. Ibland kan det vara bättre att skaffa 
sig respekt än att säga till de vuxna.   
Ville du bara skoja, kan du skratta gott nu ... och sedan göra om testet 
ordentligt! 

PUBLICERAD MED TILLSTÅND AV SUPERBLINK 

ResultatResultat
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Joel 2:18–27

Joel 2:28–32

Joel 3:16–21
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Bibelns Bibelns 
böckerböcker

Vägen genom

• Hosea var profet i Israels rike före 
fångenskapen.

• Hosea gifte sig med en otrogen 
fru. Trots att hon svek honom och 
gick till andra män tog Hosea henne 
tillbaka till sin hustru. 

• Både genom sitt liv och genom bud-
skapet Hosea fick, vittnade han om 
Guds eviga kärlek till sitt trolösa folk.  

Förkortning: Förkortning: Hos

Typ Typ av bok:av bok: Profetisk bok före fång-
enskapen

FöFörfattare:rfattare: Hosea

ÄÄmne:mne: Guds heliga, förbarmande 
kärlek.

HoseaHosea

Mitt hjärta vänder sig i mig, all min 
barmhärtighet vaknar. Jag vill inte ut-
föra min brinnande vrede, jag vill inte 
ödelägga Efraim igen, 
för jag är Gud och 
inte en människa. 
Jag är helig bland er 
och vill inte komma 
med vrede. 

En särskild versEn särskild vers

HOS 11:8B–9
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Vad handlar boken om?Vad handlar boken om?

JoelJoel
Förkortning: Förkortning: Joel

Typ Typ av bok:av bok: Profetisk bok före fången-
skapen

FöFörfattare:rfattare: Joel

ÄÄmne:mne: Löftet om Anden

• Joel verkade i Juda rike före fången-
skapen.

• Joel beskriver en gräshoppsinvasion. 
Gräshopporna åt upp all växtlighet och 
hungersnöd drabbade folket. Gräshopps-
plågan var en förvarning om Herrens dag. 
Herrens dag är en domens dag då Gud ska 
triumfera över alla sina fiender. 

• Joel profeterar om den helige Ande. 
Gud ska ge sitt folk en ny andlig utrust-
ning och med den ska de förstå Guds 
vägar. Den profetian gick i uppfyllelse 

på pingstdagen.  

Vad handlar boken om?Vad handlar boken om?

Och det ska ske att 
var och en som åkallar 
Herrens namn ska bli 
frälst.

En särskild versEn särskild vers

JOEL 2:32A

PROFETEN HOSEA. MÅLNING FRÅN ÅR CA 985. 


