
Alla barn har rätt till tro!



Det här är Beatrice. Hon är 
lärare i söndagsskolan i Iringa
i Tanzania. I Tanzania är det 
många som tror på Jesus och 
varje söndag går många barn i 
söndagsskolan.  I en 
söndagsskolgrupp kan det 
vara 100-tals barn! 
Vi är syskon, för vi som tror 
på Jesus kan kalla Gud vår 
pappa!



Vad tror ni att de gör i
söndagsskolan i Tanzania?

Den här flickan har precis
samlat in pengar, kollekt. Precis 
som vi gör här i söndagsskolan.  
Vi ger av det vi fått från Gud. 
I söndagsskolan i Tanzania är 

det mycket sång! 



Precis som i SKATTEN får barnen höra 
Bibelns berättelser. Alla kristna har 
samma Bibel, fast den är på olika språk. 
Här i Tanzania läser barnen bibeln på 
språket swahili. Jesus heter väldigt likt, 
”Yesu”. Bibeln heter ”Biblia”.Tänk att
Gud förstår alla språk. Jesus är för alla!



De här barnen bor i ett annat land. 
I Indien, i staden Shahpur. I Indien bor 

det inte många kristna. Fast att barn får 
tro på Jesus så är det många barn i 
Indien som blir tillsagda att de inte 

borde tro på Gud. Då är det skönt med 
kristna kompisar!



De här barnen bor också i ett land där det är 
svårt att vara kristen. Det finns knappt några 

söndagsskolor. Men, det finns en barnkanal som
heter SAT-7 KIDS där barnen kan höra 

bibelberättelser, sjunga sånger till Jesus och få 
hjälp att be för varandra.  



Jesus sa: ”Låt barnen komma hit till mig och 
hindra dem inte. Himmelriket tillhör sådana 
som de”.  Jesus älskar alla barn och alla får 
komma till honom. Det spelar ingen roll vad 
vi pratar för språk, hur mycket saker vi har, 
eller var vi bor. Vi hör ihop och vi får be för 
varandra och dela med oss av det vi har. 



Ur BIAL:s egen tecknade serie.


