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Har du varit till Afrika någon gång? Eller känner du kanske någon som har varit det? Kanske du också har 

sett i något TV-program där man filmat de stora savannerna som täcker en stor del av Afrikas yta. Där 

bor många fina djur, som elefanten Tembo och musen Panya till exempel. Har du hört om dem förut?  

 

I många år var den stora elefanten Tembo mycket rädd för den lilla musen Panya. Tembo hade nämligen 

en gång i misstag nästan trampat på Panya, eftersom Panya var så liten. Tembo undvek därför alltid 

musen när de sågs vid det gemensamma vattenhålet som finns i en oas mitt i savannen. Panya tyckte 

alltid att det här var lite konstigt och förstod sig inte alls på Tembo. Ibland verkade Tembo till och med 

lite aggressiv och elak. Så småningom blev Panya väldigt irriterad över Tembos beteende. Varför vill inte 

Tembo längre vara min vän? tänkte Panya. Tänk om Tembo försöker trampa på mig igen? Det är nog 

bäst att jag försöker försvara mig mot det där stora snabeldjuret! 

 

Till sist började alla de andra djuren på savannen också märka att det var någonting som inte stod rätt 

till mellan Tembo och Panya. Fågeln Tai, den klokaste av alla fåglarna, hade länge följt med situationen 

under sina flygturer över vattenhålet. Tai tyckte inte om när andra djur inte kom överens, och funderade 

länge på hur problemet kunde lösas. Under en flygtur fick Tai en snilleblixt! Fågeln föreslog att Tembo 

och Panya skulle träffas vid vattenhålet för att prata om varför de försökte undvika varandra. En varm 

eftermiddag vandrade både Tembo och Panya försiktigt mot vattenhålet där Tai väntade. Nå, förklara 

nu för varandra vad det riktigt är som står på, kraxade Tai.  

 

Med tårar i ögonen förklarade Tembo hur skrämmande det hade varit att nästan trampa på den lilla 

musen Panya. Det var ju därför Tembo hade undvikit musen! Panya blev mycket förvånad över Tembos 

berättelse. Musen hade inte alls förstått att Tembo faktiskt var rädd, inte arg och elak. Båda djuren bad 

om förlåtelse för sitt beteende, och förlät varandra. Sedan den dagen har elefanten och musen levt i 

fred. Ja, de blev till och med bästa vänner. Nu bär Tembo Panya när de går den långa vägen mot 

vattenhålet, och Panya hjälper Tembo att komma åt nötter och bär som finns på trånga ställen.  

 

Precis som musen och elefanten på savannen kan vi ibland tycka att det är jobbigt om vi är rädda för 

någon eller något. Kanske har vi bråkat med någon och vill helst bara gömma oss. I Bibeln säger Jesus 

att vi ska ”älska vår nästa som oss själva” och att vi ska behandla andra såsom vi själva önskar att andra 

ska behandla oss. Jesus säger alltså att vi ska tycka om dem som vi kanske är rädda för eller dom som vi 

har bråkat med. Det är inte alltid lätt, men vi får alltid komma ihåg att Jesus är med oss. Han ger oss den 

mod och den styrka som behövs för att be om förlåtelse och sluta fred med någon. 

 

Låt oss be: Tack Gud för att du är med oss när vi pratar om svåra saker. Hjälp oss att förlåta när något 

blivit fel och att hålla fred med alla runtomkring oss. Tack för att vi får ha fred i vårt land. Låt fred också 

råda över hela jorden och låt alla få ha det lika tryggt som oss. Amen. 
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