
Den første engelen:
Jeg vil bruke prekene i påfølgende taler, inkludert denne, til å skrive om 
Jesus og engler, både ekte engler, og vanlige mennesker som er som 
engler. Jeg kjenner mange som kunne vært engler.
Den første engelen som hadde forbindelse med Jesus, var den engelen som 
viste seg i en drøm Maria, Jesu mor, hadde. Engelen sa til henne i 
drømmen at hun skulle føde et guttebarn, og han skulle hete Jesus. Maria 
diskuterte med engelen, og fikk da vite at hennes barn var Guds sønn. 
Senere hadde Marias mann, Josef, en lignende drøm. Engelen sa til han at 
de skulle dra til Betlehem, og det gjorde de.
Det var ikke rom for dem i herberget, men de fikk låne en stall, og der ble 
Jesus født. Tre vise menn kom til Jesus med gaver. De hadde blitt ledet av 
en stjerne. Noen hyrder hadde også sett stjernen, og de så også en hærskare 
med engler, som sa hvor de skulle finne Jesus. De fulgte stjernen, og fant 
Jesusbarnet slik som englene hadde sagt.
Du kjenner kanskje igjen denne gjenfortellingen? Ja, det er juleevangeliet. 
Du har helt rett. Jeg synes dette evangeliet er det fineste i hele Bibelen. Det 
gjør godt å lese det hver jul, og lese litt ellers i Bibelen også. Jeg anbefaler 
alle som liker ei god bok, å lese hele Bibelen. Leser du 3 kapittel hver dag, 
har du lest hele Bibelen på cirka ett år. Det tar bare 15 minutter hver dag. 
Det har du tid til.
Jesus er englenes Herre og Mester. Han er også vår Herre og Mester, for 
dem som tror på Han, men tror du ikke på Jesus, kan du komme til tro på 
Han etter å ha lest Bibelen. Jesus er miraklenes mann, for Han utretter 
utallige mirakler hver eneste dag. Mennesker som er dødsdømte, og 
oppgitt av leger, de blir mange ganger helt friske etter bønn og 
håndspåleggelse. Dette kan ikke forklares. Det er et mirakel. Jesus er 
virkelig mirakelmannen. Det kan jeg selv skrive under på, for Jesus gjorde 
meg frisk etter at jeg hadde vært mentalt syk i 25 år. For Han tok det bare 2 
minutter å gjøre meg frisk, så jeg har kjent mirakelmannens kraft. Det var 
vidunderlig!
Noen ganger kan man ha en drøm som man aldri vil glemme. Da er det 
kanskje engler som har kommet med et budskap til noen. Det hender av og 
til at mennesker har blitt helt forvandlet etter drømmer om engler. Mange 
ganger når man er syk, kan man også få kontakt med engler. Det er helt 
normalt og ikke noe å frykte. Da jeg var tenåring hadde jeg meslinger. Jeg 
hadde 42 graders feber. Mor kom inn på rommet mitt. Jeg sa at hun måtte 
være stille, for jeg snakket med mormor oppe i taket. Da så jeg noen.
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