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         ag heter Betty. Får jag berätta för dig hur jag lärde 
            mig att det goda vi gör mot andra kommer tillbaka 
            till oss.

Jag hade en docka som mina föräldrar hade köpt med 
en hel del uppoffringar. Jag hade bett dem om att få en 
docka, fast jag visste att mina föräldrar inte hade råd att 
köpa leksaker. De ville glädja mig, så de bestämde sig 
för att undvara vissa saker som vi behövde hemma för 
att jag skulle få vad jag mest önskade mig.

Jag fick dockan till jul. Kan du föreställa dig hur glad 
jag blev när jag äntligen hade mina drömmars docka? 
De första dagarna hade jag den med mig överallt. Jag åt 
med dockan och jag sov med dockan. Men efter några 
veckor var nyhetens behag borta och dockan blev liggan-
de i ett hörn i sovrummet.

Jag gick tillbaka till lekarna som jag älskade. När jag 
inte lekte kurragömma med mina syskon eller hoppade 
rep med mina grannkompisar, lekte jag med min boll.

EN LEKSAKSINSAMLING 
En eftermiddag berättade mamma för mig om en in- 

samling av mat och leksaker till familjer med många 
barn, för att glädja dem till jul. Hon föreslog att jag skulle 
ge min docka till insamlingen.

–Min docka? Aldrig i livet! Jag tänker inte skänka bort 
min docka, sa jag envist. Ingen kommer att ta den ifrån 
mig! Det är min docka!

–Älskling, du leker inte med dockan, sa mamma. En 
annan flicka kan bli jätteglad om du ger henne den. 

SKÄNKA MIN DOCKA?
När mamma sa så blev jag ännu envisare. Jag stampa-

de i golvet för att visa hur bestämd jag var.
–Nej, nej, nej! Det är min docka! Jag ger inte bort den!
Mamma bara gav mig en kram och sa:
–Älskling, tänk på att det goda du gör mot andra 

kommer tillbaka till dig.
Pastorn i vår församling hade uppmuntrat alla att ge 

något för att glädja familjer med många barn inför julen. 
Jag insåg att min docka hade tillbringat större delen av 
året liggandes i ett hörn, men det var min docka och jag 
ville inte ge bort den.

Jag kramade min älskade docka och viskade i hennes 
öra: ”Varför måste jag ge bort dig? Du är min! Du kom-
mer alltid att vara min!”

Den natten hade jag svårt att sova. Jag ville somna, 
men jag kunde bara tänka på dockan och på någon liten 
flicka som skulle bli glad över att få den, om jag skänkte 
bort den. Mina föräldrar hade sparat pengar för att köpa 
dockan och jag hade inte uppskattat den. Jag förtjänade 
inte att ha dockan!

Till slut bestämde jag mig för att ge bort den. Förvå-
nansvärt nog somnade jag lugnt.

ALLA SKÄNKTE VI NÅGOT
Alla i familjen skänkte något som de tyckte om. Pelle 

gav sin leksaksbil, Anna skänkte sin favorittröja, Anders 
gav sitt lilla flygplan, och Olga skänkte sin boll. Och jag? 
Även om det var något motvilligt, gav jag min docka.

Ty Gud älskar en glad givare 2 Kor. 9:7, Svenska Folkbibeln

–Gud välsigne dig, min älskling, sa mamma. Glöm inte 
att det goda du gör mot andra kommer tillbaka till dig.

Mamma och pappa lade konservburkar och alla leksa-
ker vi hade bestämt oss för att skänka bort i en kartong. 
När han stängt kartongen, sa pappa:

–Jag känner mig stolt över mina generösa barn. Bibeln 
säger att Gud älskar en glad givare. Tack ska ni ha!

Nästa dag tog mamma kartongen till insamlingen. Jag 
undrade vem som skulle ha turen att få min docka.

ÖVERRASKNING PÅ JULAFTON
Dagarna gick och det blev jul. På julafton samlades vi 

hela familjen för att fira Jesu födelse. Pappa öppnade sin 
bibel och läste berättelsen om den första julen för oss.

Pappa hade precis börjat läsa när han blev avbruten 
av att någon knackade på dörren. Mamma gick för att se 
vem det var och kom tillbaka med en kartong.

–Ingen var där när jag gick och öppnade, sa hon. Jag 
hittade bara den här kartongen.

Mina syskon och jag var så nyfikna att vi genast 
sprang fram till kartongen. Aldrig tidigare hade vi fått en 
kartong på julafton. Pappa öppnade den och började 
ta ut julklappar. Det fanns kakor och konserver, och en 
julklapp till var och en av oss. Jag undrade varför vi fick 
presenter. Till slut tog pappa ut en julklapp med mitt 
namn på. Jag var så ivrig att jag rev av pappret, och... 
vilken överraskning! Det var min docka!

–Min docka! Min docka! skrek jag för full hals. 
Du skulle ha sett hur jag kramade min älskade docka! 

Mamma hade rätt: det goda vi gör mot andra kommer 
tillbaka till oss.

EN GENERÖS GÅVA
Det har gått många år sen Betty var barn och skänkte 

sin docka, men hon har aldrig glömt vad hon lärde sig 
den julen, om att vara generös.

När vi är generösa och ger med glatt och villigt hjärta, 
får vi skörda rikligt. Bettys mamma hade rätt när hon sa 
att en liten flicka skulle bli jätteglad över att få dockan. 
Betty kunde inte föreställa sig att hon skulle vara den 
flickan. Var generös! Du vet aldrig när det goda du gör 
kommer tillbaka till dig. Gud älskar en glad givare.


