En krokodil under sängen
– Mamma, mamma … Mamma kom!
Filip låg i sängen och ropade.
– Mamma, mamma kom!
Mamma vaknade av Filips rop och gick in
till honom.
– Vad är det Filip?
– Mamma, det är en krokodil under min
säng.
– Nej Filip, det kan inte vara en krokodil under din säng.
– Jo mamma, det är en krokodil under min
säng!
– Jag ska titta efter.
Mamma böjde sig ner och tittade.
– Nej, det är ingen där. Bara dina leklådor.
Förresten vill krokodiler vara i vatten.
– Okej. Men mamma, jag är rädd. Det är ett
spöke här inne.
– Nej. Det finns inga spöken.
– Jo mamma, om jag tittar bort mot skåpet
ser det ut som ett spöke.
– Filip, det finns inga spöken.
– Jo mamma. Jag är rädd. Om du går härifrån finns det spöken.
– Men Filip vi ber till Jesus och när han är
hos dig så finns det inga spöken. Inga spöken vill vara där Jesus är. Vi kan sjunga ”Du
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omsluter mig på alla sidor, och du håller mig
i din hand”. Vet du Filip, Gud omsluter dig på
alla sidor och håller dig i handen precis som
jag håller dig i handen nu. Du kan inte se Jesus, men han finns här och då är du inte ensam. När du tänker på farliga krokodiler under
sängen och spöken får du tänka på Jesus som
finns hos dig och sänder sina änglar för att
skydda och bevara dig. Jesus sover aldrig.
Han håller sina vakande ögon på dig och finns
runt omkring dig. Då kommer ingen nära dig.
Det får du drömma om och så får du sova vidare.
– Okej mamma. Men kan du sjunga ”Du
omsluter mig” innan du går och lägger dig?
– Ja, det kan jag. Sov nu gott!
Filip la sig till rätta och somnade snart medan
mamma sjöng.
Det finns så mycket som vi som barn och
vuxna kan oroa oss för. Krokodiler, lejon och
troll under sängen, spöken i rummet, sjukdom
och krig. Men vi behöver inte vara rädda. Jesus har lovat: ”Jag är med er alla dagar intill
tidens slut”. Det innebär att han finns hos dig
och mig där vi är just nu.
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