
JESUS VÅR FRÄLSARE
Alida kan inte hjälpa alla barn. Det 

skulle ta flera månader och till och 
med år för att kunna träffa alla.

Jesus är den ende som kan hjälpa 
alla. Han dog på korset för att rädda 
oss från synd och dom. Vi är alla 
syndare, men vi blir räddade om vi 
tar emot Jesus som vår Frälsare. 
Han betalade ett högt pris. Jesus 
gav sitt liv för att rädda oss från 
synden och ge oss evigt liv.

MÅNGA ARMBAND
Eftersom Alida inte kan cykla till 

Syrien för att hjälpa barnen där, har 
hon gjort något hemma i Sverige. 
Alida ritat bilder för att sälja och gjort 
armband med många vackra färger. 

För pengarna Alida tjänat har hon 
köpt kritor att ge till barnen i Syrien. 

Nu kan de rita vackra bilder för att hjälpa dem att glömma 
alla grymheter som kriget för med sig.

JESUS FRIDSFURSTEN
Syrien och Irak finns nära det land där Jesus levde när 

han vandrade här på jorden. Jesus älskar barnen där precis 
som han älskar dig och mig. Han är Fridsfursten, som gav 
sitt liv för att rädda också dem. Han kom till jorden för att ge 
oss sin frid. Men många människor älskar inte Jesus och vill 
inte ta emot Guds frid i sitt hjärta. Därför finns det så många 
konflikter och krig i världen.

Vill du göra som Alida och be för barnen i Syrien och Irak? 
Omkring två miljoner syriska barn har tvingats lämna sina 
hem och sitt land. Nu är de flyktingar i Libanon, Turkiet,  
Jordanien och andra länder.

Det finns också barn som måste fly därför att det är förb-
judet för dem att tro på Jesus. De får inte samlas och höra 
berättelser ur Bibeln. Men ingen kan hindra dem att be till 
Jesus. De älskar Jesus lika mycket som du! Många barn är 
villiga att dö hellre än att förneka sin kärlek till Jesus.

BE FÖR VÄRLDENS BARN
Alida älskar barnen i Syrien och Irak. Förutom att be för 

dem, har hon gjort något praktiskt. Vad kan du göra? 
Kanske du inte kan skicka något till Syrien eller Irak, men 

det finns barn runt omkring dig som har det svårt. Be Jesus 
att ge dig idéer om vad du kan göra för dem.

Gör som Alida. Be till Gud för barn som lider på grund av 
krig. Jesus sa att vi ska vara barmhärtiga, precis som Gud, 
vår himmelske Far, är barmhärtig. När du är omtänksam och 
har kärlek och medkänsla är du barmhärtig.

Följ Alidas exempel av kärlek och omtänksamhet!

             ar du tänkt på hur det skulle 
                vara om du varje kväll somnade  
                till ljudet av bombningar och 
varje morgon vaknade och hörde samma 
hemska oljud?

När bomber släpps från ett flygplan eller 
avfyras från ett vapen, exploderar de när 
de träffar sitt mål, vilket orsakar en hel 
del skador och samtidigt hörs en mycket 
kraftig explosion.

Så är det för tusentals barn i Syrien. De 
yngsta vet inte om något annat, efter-
som deras land ända sedan de föddes 
har plågats av krig. Ingen har de exakta 
siffrorna, men det uppskattas att mer än 
10.000 barn har dött och många har blivit 
föräldralösa, efter det att deras mamma 
och pappa har dödats.

Alida är min yngste brors barnbarn. Hon 
har hört talas om hur barn i Syrien och 
Irak har det och beder för dem varje dag. 
Hennes lilla hjärta är fyllt av medkänsla för dem.

–Mamma, sade Alida en dag. O vad jag älskar barnen i 
Syrien och Irak! Jag vill hjälpa dem. Vad jag kan göra?

CYKLA TILL SYRIEN
–Jag ska cykla till Syrien. Jag tar med mig mina leksaker 

och ger dem till barnen där.
Alida är för liten för att förstå avstånden. Det skulle ta 

mycket lång tid att cykla från Sverige till Syrien. Vilken lång 
resa det skulle bli för en tjej som bara är fyra år gammal.

För att komma från Sverige till Syrien på cykel, skulle Alida 
behöva cykla genom Danmark, Tyskland, Österrike, Ungern, 
Serbien, Makedonien, Grekland och Turkiet. Det är många 
länder att cykla igenom! 

Om du har en karta, kolla Sverige och Europa. Hitta vägen 
som Alida skulle behöva följa. Syrien ligger i Mellanöstern, 
och gränsar till Irak. Märk ut vägen på kartan.

ALIDAS  MEDKÄNSLA
Eftersom Alida inte kan cykla till Syrien och Irak bestäm-

de hon sig för att samla in pengar för att hjälpa barnen där. 
Hon känner mycket medkänsla för de barn som lider av krig. 
Som jag redan nämnt så beder Alida för barnen som lider på 
grund av konflikten området.

Det finns nu 14 miljoner barn som drabbats. Alida förstår 
inte hur mycket 14 miljoner är. Kan du räkna så långt? 

Om du gör det snabbt, kan du räkna till 100 på en minut. 
Hur många minuter och hur många 100 skulle du behöva för 
att komma till en miljon? Du skulle behöva räkna till hundra 
10.000 gånger. Vet du vad? Det skulle ta nästan en månad 
att räkna till 14 miljoner. Kolla du om jag har räknat rätt!

”Var barmhärtiga så som er Fader är barmhärtig.” Lukas 6:36 SFB
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