Yndlingssønnen Josef
Jakob var svært glad i sin kone Rakel. Han
hadde også tre andre koner, og en stor
familie med tolv sønner og en datter. Han var
aller mest glad i Josef.
Da Josef fylte sytten år, ga Jakob ham
en vakker kjortel. De andre brødrene ble
misunnelige. De ønsket at faren skulle være
like glad i dem.
Så en dag, fant de ut hvordan de kunne
bli kvitt Josef. Da de var ute for å gjete
farens sauer, solgte de ham til noen kjøpmenn
som var på vei til Egypt! Som om ikke det
var nok, tok de den vakre kjortelen hans og
dyppet den i geiteblod. Så gikk de hjem til
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faren og lot som om de var veldig triste. De
viste ham kjortelen med blodet – og stakkars
Jakob trodde at yndlingssønnen hans var
blitt drept av et villdyr.
Men Gud hadde planer for Josef.
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Løvehulen
Daniel elsket Gud og visste at han
måtte arbeide hardt og alltid være
ærlig. Kong Darius i Babylon ga
ham derfor en viktig stilling ved hoffet

sitt.
Men dette gjorde andre menn i Babylon
misunnelige. De gikk til kong Darius og ba
ham om å lage en ny lov. Ingen skulle lenger
få lov til å tilbe andre enn kongen, og den
som ikke adlød, ville bli kastet i en hule full av
løver!
Kongen syntes det var en god lov, og
innførte den. Men Daniel visste at han bare
skulle tilbe den eneste sanne Gud. Så han
tilba ham, akkurat slik han hadde gjort før –
og mennene fortalte det til kongen.
Daniel ble ført til løvehulen og kastet inn.
Den natten fikk ikke kongen sove.
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Om morgenen gikk kong Darius til løvehulen.
Han kunne nesten ikke tro det da han hørte
Daniels stemme.
”Jeg er her, kjære konge,” sa Daniel. ”Gud
sendte en engel hit for å lukke løvenes gap!”
Da lagde kong Darius en ny lov. ”Daniels
Gud er en mektig Gud,” sa han. ”Fra nå av, må
alle tilbe Daniels Gud!”
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Jesus får nære venner
Jesus begynte å undervise mennesker om Gud,
sin Far, i nærheten av Gennesaretsjøen.
Han ville ha noen venner som kunne følge
ham når han reiste rundt, så han valgte ut tolv av
dem som ofte var med ham.
To av dem var brødre som arbeidet hardt
med å fange fisk fra båten sin. To andre
reparerte fiskegarnene sine.
”Peter! Andreas!” ropte Jesus. ”Jakob!
Johannes! La fiskingen være, og følg meg. Kom
og lær mer om Gud!”
De fire fiskerne forlot alt de hadde. De
forsto at Jesus var spesiell, og ville følge ham.
Jesus valgte også Matteus som krevde inn
skatter for romerne. Andre mennesker likte ikke
skatteinnkrevere, men Jesus sa at hver den som
ville det, kunne bli vennen hans.
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Han valgte også Filip, Bartolomeus,
Tomas, Jakob, Simon og to menn som het
Judas. Alle disse ble hans nære venner. De
lyttet til det han lærte dem, og var sammen med
ham når han hjalp alle menneskene som kom til
ham.
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Jesus rir på et esel
Tiden var kommet for at Jesus skulle dra til
Jerusalem og feire påske for siste gang.
Jesus sendte to av vennene sine til en landsby
der han visste at et esel og et føll ventet på ham.
Vennene hans hentet dyrene og la kappene sine
over dem, slik at Jesus kunne ri på eselet inn i
Jerusalem.
Folk ventet på ham da han kom ridende inn.
Mange fulgte etter ham, og flere banet vei. Noen
spredte ut kappene sine og la palmer på bakken
foran ham. De vinket med palmegreiner og jublet.
”Jesus kommer! Hurra for kongen Jesus!”
Jerusalem var full av folk. Alle snudde seg og
stirret på Jesus som kom ridende på et esel.
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