
GLÄDJE – Att läsa eller att höra 
om Jesus ger glädje. En glädje 
som gör dig trygg och glad i hjär-
tat.

HOPP – Livet kan rymma saker 
som gör att livet känns tungt och 
svårt. Jesus är en vän som aldrig 
sviker, som alltid lyssnar. Jesus 
lämnar hoppets spår inom dig.

GLÄDJEHOPP – En dag ska 
Jesus göra allting nytt. Den dagen 
kommer vi att göra verkliga 
glädje hopp!
 
Varje dag vill Jesus möta dig. 
Varje dag vill han att du ska 
komma till honom och ta emot 
det han vill ge dig. 

Glädjehopp är en andaktsbok för 
barn och familj med en andakt för 
varje dag under året. Boken är 
en svenskproducerad andaktsbok 
som följer kyrkoårets rytm och 
den svenska almanackan. Flerta-
let texter är hämtade ur barntid-
ningen Droppen, en fjärdedel är 
nyskrivet material.

Utkommer i slutet av november

Ny barnandaktsbok



Förhandsbeställning av ”Glädjehopp”

Namn

Adress

E-post och telefon

Antal exemplar

Du kan också skicka din förhandsbeställning till info@bvforlag.se
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30 MARS

Guds mäktiga verk
Stor är vår Herre och väldig i kraft, 

hans förstånd är utan gräns. Ps 147:5

A
ndakten har rubriken Guds mäktiga verk. Ibland kanske du undrar var Guds 

mäktiga verk finns och var kan vi se dem? Vi kan läsa om många i Bibeln 

förstås. Hur Jesus går på vattnet, gör människor friska och gör döda levande. 

I Gamla testamentet möter vi stora hjältar som David som besegrar Goliat och Daniel 

som blir kastad i lejongropen och ändå överlever med Guds hjälp.

Men gör Gud mäktiga saker nuförtiden? Kanske tänker du ibland: ”Jag önskar att 

Gud skulle göra under i dag så att alla kunde se det!” Då skulle tidningarna skriva 

om det. Det skulle spridas filmer på nätet om de mäktiga undren. Och vi som tror på 

Jesus skulle säga: ”Det där är Guds mäktiga verk!” Men hur är det i verkligheten? 

Alltför ofta känns det bara vardagligt och grått. Du går i skolan, träffar kompisar och 

allt är som vanligt.
I Nya testamentet kan vi läsa om Maria som upplevde Guds makt i sitt liv. I hennes 

fall skedde Guds underverk i det tysta. Hon var ensam och ingen såg att ängeln kom 

till henne. Det fanns inga folkmassor som kunde gå och berätta om vad ängeln sagt 

till Maria. Sedan väntade Maria barn och det tillhör ju en av de vanligaste sakerna här 

på jorden. I andras ögon var hon bara en ung, gravid kvinna bland många andra. Att 

barnet var Guds son och världens frälsare visste väldigt få. Det stora undret att hon 

skulle föda Guds son såg så vardagligt och enkelt ut!

Så kan Guds stora verk hos dig eller i din församling se ut i dag. Precis som att man 

inte ser när frön växer och det sedan kommer upp en liten planta, så ser du inte hur 

Gud arbetar i ditt hjärta. Men om du vill vara vän med honom och likt Maria tror och 

litar på hans ord, kan du vara säker på att han gör stora verk i ditt hjärta.
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24 AUGUSTI

Vårt rätta element
Herren är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör. 

Ps 145:13

I 
nöjesparken är luften så full av rop och skrik att nästan ingen hör Linnea som skrattar förtjust och ropar när hon åker slänggungan:– Jag är fri som en fågel!

Vilken härlig känsla att sväva omkring i luften! Det kittlar i magen och åkturen med slänggungan tar slut alldeles för fort, tycker Linnea.Kanske har du också åkt slänggunga? Linnea tyckte att hon svävade fritt, men egentligen satt ju gungan fast med kedjor och det var ganska annorlunda mot en fågel som flyger. Om hon verkligen skulle flyga iväg i luften vore det inte längre någon särskilt härlig åktur, eller hur? Man kan njuta i en slänggunga eller berg-och-dalbana eftersom man vet att det är säkert och man sitter fast ordentligt.För en fågel skulle det inte vara frihet att sväva omkring i en slänggunga eller att sitta fast i en kedja som hindrade den från att flyga fritt i luften. Det är nämligen inte fågelns ”rätta element” och den känner sig inte hemma då. Det är inte rätt ställe och inte rätt sätt för en fågel.
En akvariefisk kanske ser instängd ut i sitt lilla akvarium där den bara kan simma runt, runt. Men det skulle inte vara snällt att släppa ut den ur vattnet i akvariet så att den istället skulle kunna vara i hela vardagsrummet! I vattnet är fisken hemma, den är i sitt rätta element.
Vet du vad som är vårt rätta element? Vet du vad Gud tänkte när han skapade dig? Han tänkte att du skulle ha kontakt med honom och leva nära honom. Till det livet hör också de gränser som Gud har gett oss. Till exempel har han gett oss de tio buden som vill hjälpa oss till ett tryggt och gott liv. Ibland kan man kanske bli avundsjuk på en klasskompis som inte behöver vara hemma en bestämd tid på kvällen, som ingen tjatar på och som inte har några regler att följa. Det kan se ut som en härlig frihet, men om man tänker efter så vore det varken roligt eller bra att alltid ha det så.Vi mår bäst när vi är i vårt rätta element. När vi är bundna till Gud – genom bön, bibelläsning, gudstjänster, buden med mera – så kan livet vara en ”härlig flygtur”!

Ordinarie pris 259 kr
Pris vid förhandsbeställning senast 31 oktober: 199 kr 
(plus ev. frakt: 32 kr)

Jag vill hämta i butik: 

Bruksgatan 27, Helsingborg 

Strandhem, Örkelljunga


