
berattelser

Hej!

Jag heter Alve och är åtta år och går i tredje klass. Min lillasyster heter Stina och är fem år. 
Ibland är hon lite jobbig men oftast funkar det bra att leka med henne. 

Vi bor med vår mamma i en lägenhet i landets största stad. Vi är kristna och bruka ofta 
läsa barnbibeln innan vi går och lägger oss. Min mamma jobbar väldigt mycket för att 
kunna tjäna pengar så vi överlever. Hon jobbar på kvällar och nätter. Så vi kan väldigt sällan 
komma till kyrkan. Den ligger väldigt långt hemifrån. Tyvärr är det ingen söndagsskola heller 
eftersom vi är de enda barnen i församlingen. 

Att vara kristen i skolan är inte så lätt. Allt de pratar om utgår från att man är muslim. När vi 
pratar om andra religioner säger de att det är fel. Då är det inte så lätt att berätta att jag är 
kristen. Det är inte förbjudet att vara det men jag känner inga andra barn som är det. Ofta 
känner jag mig ensam.

Min mamma och pappa skiljde sig för några år sedan. Det tyckte jag var väldigt jobbigt. Jag 
tycker om min pappa. Men ibland får vi träffas. Han är också kristen men går i en annan 
kyrka. 

Mormor bor oftast hos oss. Hon hjälper oss när mamma inte är hemma. Hon är snäll men 
hon är inte kristen. Hon gillar inte att vi läser barnbibeln. Det är lite jobbigt, för jag vill det. 
När jag läser om Jesus blir jag glad. Berättelserna om hur han hjälpte människorna gör mig 
lugn och harmonisk. När jag får höra hur han tog hand om barnen och välsignade dem vill 
jag också vara bland dem. 

Tänk att Gud sände sin egen Son till oss människor för att visa oss hur mycket han älskar oss. 
Det är verkligen kärlek. Den gör mig glad och lycklig.
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