Abraham stoler på Gud
1 . M O S E B O K 1 2 ,1 –4 ; 1 5 ,1 –6 ; 2 1 ,1 –8

N

å hadde det gått mange, mange
år. Gud snakket til en mann som het
Abraham: «Jeg vil du skal flytte fra dette
stedet og dra til et nytt land som jeg har
valgt ut for deg og familien din.»
Abraham var en rik mann. Han
visste ikke hvor han skulle dra, og han
visste ikke hvor langt det var dit, men
han stolte på Gud og begynte å pakke.
Han samlet familien sin, dyrene sine og
alt han eide og begynte på den lange
reisen til det landet der Gud hadde
lovet at han skulle få bo.
Da Abraham og familien hans kom
fram til landet som het Kanaan, visste
de at de var hjemme. Landet var både
frodig og fruktbart, og dyrene hadde
både gress og vann nok. Det eneste de

manglet nå, var en sønn som kunne
arve alt dette, en sønn som kunne sørge
for den store slekten som Gud hadde
lovet å velsigne.
Gud lovte Abraham en sønn. Gud
lovte at en dag skulle han få like mange
etterkommere som det var stjerner
på himmelen. Abraham og Sara var
lykkelige den dagen Isak, sønnen deres,
ble født.
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Hullet i taket
M A R K U S 2 ,1 – 1 2 , L U K A S 5 ,1 7 –2 6

A

lle ville se Jesus og høre ham
fortelle om Gud. I et hus i byen
Kapernaum var det så fullt denne
dagen at veggene holdt på å sprenges.
Fire menn kom med den lamme
vennen sin på en båre. De håpet å
komme i nærheten av Jesus slik at han
kunne gjøre vennen deres frisk, men
huset var stappfullt. Da fant de på noe
lurt. De klatret opp på taket og heiste
båren ned rett foran Jesus gjennom et
hull i taket!
Jesus smilte opp til de fire, som så
spent ned på Jesus og vennen sin. Han
så at de trodde på ham. Til den lamme
mannen på båren smilte han og sa:
«Nå kan du gå igjen. Rull sammen
matten din og gå hjem.»
Alle som så på, ble veldig
forundret og glade. De hadde nettopp
sett et mirakel.
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Mannen som ikke hadde noen venner
L U K A S 1 9 ,1 –1 0

I

Jeriko hadde en masse mennesker
samlet seg for å se og møte Jesus – men
Sakkeus var for kortvokst til å se over
hodene på dem som sto foran. Han var
ganske upopulær på grunn av jobben
sin, og ingen ville slippe ham fram.
Sakkeus visste råd. Han klatret opp
i et stort tre ved veien. Nå kunne han
se Jesus ... men plutselig merket han at
Jesus så opp på ham og smilte!
«Hei, Sakkeus», sa Jesus, «kom ned,
da vel, så kan jeg bli med deg hjem og vi
kan prate sammen.»
De som sto rundt ham og hørte hva
han sa, mumlet og gryntet misfornøyd.

Alle visste at Sakkeus var en bedrager,
han var toller og arbeidet for romerne.
Han tok mer betalt enn han skulle
og puttet pengene i sin egen lomme.
Hvorfor var Jesus grei mot ham?
Men Sakkeus ble helt forandret
etter at han hadde møtt Jesus og blitt
vennen hans. Han lovte å gi penger til
de fattige og betale tilbake fire ganger
så mye til dem han hadde lurt penger
fra.
«Det er derfor jeg er her – for å
hjelpe mennesker som Sakkeus», sa
Jesus.

98

99

