
        anuel är en mycket ensam  
           pojke. Som liten föll han 
och skadade sina ben, så han blev 
förlamad. Manuel kan alltså inte gå. 
Eftersom han inte kan röra sina ben, 
är han inte ute och leker som andra 
barn. Ibland brukar hans mamma 
bära ut honom i solen. Då sätter hon 
honom på en stol, så han kan titta på 
när de andra barnen leker.

Manuel bor i en liten by där det 
inte händer mycket spännande. Han 
har hört talas om den stora staden 
som ligger en bit bort från hans by, 
där det fanns massor med bilar och 
människor. I hans by finns ingen TV, 
så Manuel har aldrig sett rapporter 
om vad som händer på andra platser.

EN SÄNG VID FÖNSTRET
Manuels säng står vid fönstret så att han kan titta ut på barnen 

som leker på gatan. Ibland vinkar han åt dem, men vanligtvis är 
barnen så upptagna med sina lekar att ingen svarar på Manuels 
hälsning.

Som du förstår är det inte lätt för Manuel, men han har lärt sig 
att acceptera sitt öde, och sällan klagar han.

En dag fick Manuel se en ny pojke. Pojken stannade och tittade 
in genom fönstret. Han lade näsan mot glaset för att se vad som 
hände där inne.

–Hej! vinkade Manuel och hälsade från sin säng.
–Hej! svarade pojken. Han vinkade och visade att han gärna 

ville komma in.
Manuel pekade med handen mot dörren och visade att pojken 

var välkommen in. Och pojken kom in!

MANUEL FÅR EN NY VÄN
Det tog inte lång stund förrän Manuel och pojken var goda 

vänner. Sedan den dagen, har Felipe besökt Manuel nästan varje 
dag. Den nya pojken heter alltså Felipe.

Tycker du pojkarna har konstiga namn? Manuel betyder Eman-
uel och Felipe betyder Filip. Så nu kan du två namn på spanska. 
Manuel och Felipe bor i Peru, ett land i Sydamerika där man talar 
spanska. Kanske du kan leta upp Peru på en karta.

Felipe berättade för Manuel att han och hans familj nyss flyttat 
till byn från storstaden. Så spännande det var för Manuel att höra 
allt som Felipe berättade, om hus i flera våningar, om bussar och 
bilar, och om människor som fyller gatorna.

–Jag önskar jag kunde få se staden, sa Manuel.
–Jag tycker det är mer spännande att bo här i byn, sa Felipe. Och 

så berättade han om sin kyrka och att hans pappa är pastorn.
–Du är välkommen att komma till kyrkan, sa Felipe. Jag tror du 

skulle gilla det. Vill du komma?
–Hur ska jag komma till kyrkan, jag som inte kan gå? frågade 

Manuel med längtan i rösten.
Felipe ville gärna att hans nya vän skulle komma till kyrkan, 

men hur skulle det gå till?

FELIPE FÅR EN IDÉ
Felipe fick en idé. Han berätta-

de för sin pappa om Manuel. Hur 
skulle det vara om de skaffade en 
rullstol till hans nya vän?

Nästa gång Felipes pappa åkte 
till staden besökte han några 
vänner som hade en rullstol som 
de inte längre behövde. Han 
berättade om Manuel och de gick 
med på att ge honom rullstolen.

Felipes pappa var mycket glad 
när han kom tillbaka hem och 
hade rullstolen med sig. O vad 
spännande det skulle bli för Felipe 
att ta med den till sin nye vän!

Felipe och två andra pojkar gick 
hem till Manuel med rullstolen. Nu 
skulle de kunna köra Manuel runt 

i byn, fast det skulle bli besvärligt med de dåliga gatorna. Det bästa 
var att Manuel skulle kunna komma till kyrkan och höra om Jesus.

RULLSTOLEN OCH ETT NYTT LIV FÖR MANUEL
–Nu kan vi göra samma sak som några vänner gjorde på 

Jesu tid, sade Felipe. Vi tar med Manuel till söndagsskolan för 
att han skall få höra berättelser om Jesus.

Om Manuel kunnat hoppa, skulle han ha gjort det. När han såg 
rullstolen, och pojkarna som var redo att ta honom på en prome-
nad, visste han inte vad han skulle säga. Vilken stor överraskning!

Det var början på en mycket annorlunda liv för Manuel. Inte läng-
re var han tvungen att sitta ensam på sitt rum och titta ut genom 
fönstret. Nu kom hans vänner och tog honom med till olika platser. 
Dom tyckte det var rolig att köra honom i rullstolen, fast det var 
jobbigt på de guppiga gatorna.

Det bästa var att dom tog med honom till kyrkan. Manuel lärde 
sig snart många av alla de fina berättelserna om Jesus.

 FYRA VÄNNER OCH EN LAM MAN
En dag lärde sig Manuel om de fyra vännerna som tog sin lame 

vän till Jesus, för att han skulle bota honom. Det var så fullt med 
folk i huset där Jesus undervisade att vännerna fick klättra upp på 
taket och öppna en lucka för att sänka ned honom.

Vad gjorde Jesus när han såg mannen som de lyfte ner genom 
ett hål i taket? Jesus förlät hans synder och botade honom.

Läs berättelsen om de fyra vännerna, i Markus 2:1-12.
–Ni är mina goda vänner, sa Manuel till Felipe och de andra 

pojkarna. Tack ska ni ha för att ni gett mig rullstolen och för att jag 
får komma till kyrkan. Jag är så glad att jag fått höra om Jesus.

VAD DU KAN GÖRA
Känner du någon som är sjuk? Kanske vet du om någon som 

har problem, precis som Manuel. Tänk på något du kan göra för att 
hjälpa den personen. Vad skulle kunna glädja honom eller henne?

Om du är sjuk eller har något annat andra problem, kan du be 
Jesus att hjälpa dig. För honom är ingenting omöjligt. Och alltid har 
han tid att lyssna. Jesus älskar dig mer än du anar!
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