Alltid älskad
– Jag kan inte!!
Tea kastar garnet på golvet. Hon försöker
lära sej att fingervirka men det går inte alls så
bra som det gjorde på förskolan.
Tea tittar surt på mamma.
– Anna är så bra på att fingervirka, säger
hon trumpet. Hon gjorde en så här lång orm
igår.
Tea slår ut med händerna framför mamma.
– Den var säkert en meter. Och fröken gav
Anna en kram när hon såg ormen.
– Ta en paus Tea, så kanske det går lättare om
en liten stund. Och du ska få en kram av mej
för att jag älskar dej! Det är svårt att lära sig nya
saker, tröstar mamma och tar upp Tea i knäet.
– Minns du när jag skulle lära mej att spela
på ditt dataspel? Det var jättesvårt för mej.
Tea ler när hon tänker på det. Mamma kunde inte alls. Bilarna i spelet körde åt helt fel
håll när mamma försökte styra.
– Jag skrattade åt dej. Men mamma, det
gjorde ingenting att du inte kunde köra mitt
dataspel.
– Nej, jag vet, säger mamma och rufsar Tea
i håret.
Plötsligt skrattar Tea högt.
– Minns du när pappa skulle försöka fläta
mitt hår? Det såg jättekonstigt ut.
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– Vi kunde ju knappt reda ut det efteråt, til�lägger mamma och nu skrattar de båda två.
– Nu är det alltid du som flätar mitt hår,
men jag tycker om pappa ändå fast han inte
kan fläta.
– Ja, eller hur. Du tycker ju inte om mej för
att jag kan fläta heller, utan för att jag är din
mamma.
– Nu vill jag prova att virka igen!
Tea låter mycket gladare på rösten när hon
hoppar ner från mammas knä och tar upp garnet från golvet.
Denna gång går det mycket lättare och en
stund senare håller Tea upp en lång orm.
– Titta mamma, jag kunde!
Ibland tänker vi att Gud älskar oss för att
vi är duktiga. För att vi ger pengar i kollekten,
eller för att vi ber en lång bön med vackra ord
eller för att vi läser extra mycket i Bibeln till
aftonbön. Men det är inte sant. Gud älskar
oss därför att han älskar oss. När Jesus dog
på korset bevisade Gud det. Vi får vara Guds
barn på grund av vad Jesus har gjort för oss
och inte för att vi tycker att vi har gjort något
bra. Glöm aldrig det!
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