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           ulen närmade sig. I söndagssko- 
              lan frågade läraren barnen vad  
              de hade bett Gud att få till jul.

–Jag har bett om en docka med blå 
ögon, sa Rosita.

–Jag har bett om en bil, sa Juan.
–Jag har bett bett om en stor röd boll, 

sa Marcela.
–Jag har bett om ett litet flygplan, sa 

Pepe och såg drömmande ut.
Carlos sa ingenting.

VAD CARLOS BAD OM
Läraren såg på honom och frågade:
–Carlos, vad har du bett Gud om?
Carlos ville inte att alla skulle få veta 

vad han mest önskade sig, men eftersom 
läraren ställde frågan och han inte ville 
ljuga, svarade han som det var.

–Jag har bett om en Honda motorcykel.
–En Honda motorcykel? Ha ha ha! 

skrattade barnen.
Varför skrattade barnen? De visste att 

aldrig i livet skulle Carlos pappa kunna 
köpa honom en motorcykel.

–Hur kan du tro att du kommer att få en 
motorcykel? sa Felipe. Dina föräldrar är 
fattigare än mina! De har inte pengar för att kunna köpa 
dig en motorcykel.

Det var sant att Felipes föräldrar var fattiga och att Car-
los föräldrar också var fattiga. Carlos pappa var pastorn i 
församlingen, i en fattig statsdel av staden Ica i Peru. 

Carlos hade inte bett sin pappa om en motorcyckel, 
han bad till Gud om det!

GUDS RIKE FÖRST
Carlos hem var fattigt om man mäter det i pengar, men 

de hade en rikedom som inte mäts i pengar. Carlos föräl-
drar älskade Gud över allting och lärde sina barn att först 
söka det som hör Gud till.

Carlos pappa sa alltid till honom: ”Sök först Guds rike 
och du får det du behöver.”

Carlos brydde sig inte om att barnen skrattade åt ho-
nom. Han fortsatte att be till Gud om en motorcykel. Och 
han bad inte om vilken motorcykel som helst. Carlos 
dröm var att ha en ”Honda”, och den skulle vara röd.

Varje jul skojade hans kompisar och frågade honom 
om vad han hade bett till Gud om. Carlos svarade alltid 
detsamma: en Honda motorcykel! De skrattade åt honom 
och frågade när hans pappa skulle köpa motorcykeln.

EN LÅNAD MOTORCYKEL
När Carlos var tonåring och började 

arbeta, fick han använda en Honda 
motorcykel på jobbet. Det var spännan-
de för honom att köra den motorcykeln, 
men det var inte hans cykel.

Carlos bad till Gud och sa: ”Herre, jag 
vill ha en egen cykel av detta märke.”

Förutom att be sparade Carlos pen-
gar av det han tjänade på sitt jobb.

Åren gick och Carlos blev pastor i en 
by i djungeln i Peru. Han fortsatte att 
spara så mycket han kunde eftersom 
han fortsatte att drömma om en Honda 
motorcykel.

PASTOR I DJUNGELN
Carlos sparade för sin motorcykel 

men han gav även bort pengar. Det 
fanns alltid behov av att hjälpa någon i 
församlingen, och till det bidrog Carlos 
från sitt sparande. Ibland till ett ung-
domsläger, ibland till ett bröllop.

”Herre, där försvinner handpenningen 
till min motorcykel”, brukade Carlos 
säga. Men han gav gärna av sina bes-
paringar till ungdomar som skulle på 
läger eller till något par som gifte sig.

HANS DRÖMMARS CYKEL 
Tror du att Gud glömde Carlos önskan och böneämne? 

Nej, Gud glömmer aldrig sina barn. Ibland dröjer svaret 
ett tag, men det kommer alltid.

Nu har Carlos en röd Honda motorcykel, precis som 
han så länge hade önskat sig. Med den åker han runt 
och predikar. Barnen i söndagsskolan får åka på mo-
torcykelturer. De läser söndagsskoltidningen La Perlita 
(Den lilla pärlan). Och Carlos lär dem att även om deras 
föräldrar är fattiga, äger vår himmelske Far universum.  
Vi har en rik Far som svarar på bön!

Gud hörde vad en fattig pojk i Peru bad om, och med 
tiden fick han en Honda motorcykel. Varför fick han inte 
motorcykeln med en gång? Därför att barn får inte köra 
motorcykel. Det är väldigt farligt. Gud visste det exakta 
ögonblick när han skulle ge Carlos den julklapp som han 
bad om som barn.

ÄVEN FÖR DIG
Har du en speciell önskan? Låt inte någon göra narr av 

dig och säga att den inte kan uppfyllas. Kom alltid ihåg 
vad Carlos far sa till sin son:

”Sök först Guds rike och du får det du behöver.”

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.   
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