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Úrdráttur 

 
Kennslubókin „Svona er lífið!“ er ætluð sem kennsluefni í kristinfræði og lífsleikni fyrir 

grunnskólanemendur á miðstigi. Bókin er skrifuð sem ævintýra- og unglingasaga með von um 

auðveldari nálgun nemenda á viðfangsefninu. Bókin er kaflaskipt og hver kafli hefur eitt 

viðfangsefni. Aðal- sögupersónur bókarinnar eru stelpa og strákur sem eru ellefu ára gömul í 

okkar samtíma. Viðfangsefni bókarinnar eru „týpískar“ kringumstæður sem koma upp í lífinu 

og viðbrögð aðal sögupersónanna við þeim. Ferðalög sögupersónanna um Biblíuslóðir gefa 

þeim aðra sýn á rétt og rangt siðferði. Þessa reynslu geta svo nemendur borið saman við eigið 

líf og lært af réttri og rangri breytni þeirra. Hverjum kafla fylgir umhugsunarefni fyrir 

nemendur. 

 

Einnig er markmiðið með gerð þessarar kennslubókar að kenna nemendum sögur úr Biblíunni 

og læra um líf og starf Jesú. 

 

Meðfylgjandi eru kennsluleiðbeiningar fyrir kennara og ítarleg greinagerð. 

 

 

Höfundur. 
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Kafli 1. 

Vinátta 

„Vinur elskar ætíð og í nauðum er hann sem bróðir.“ 

                                                                                 (orðskv. 17:17) 

 

„Góðan daginn Arnar minn,“ það er kominn tími til að vakna! Arnar opnar augun og lítur á 

vekjaraklukkuna. Fyrsti skóladagurinn er runninn upp. Arnar finnur blendnar tilfinningar 

bærast innra með sér, hann er spenntur fyrir nýju skólaári en dálítið kvíðinn um leið.   

Arnar kynntist stelpu í byrjun sumars sem var nýflutt í Melahverfið en hún hafði búið í  

Danmörku í tvö ár. Hún heitir Tinna, er ellefu ára eins og hann, og mjög skemmtileg og 

fjörug, stundum kannski einum of fjörug. Þau gerðu með sér „vinasáttmála“ í upphafi sumars 

þ.e.a.s. þau ætluðu bæði að leggja sig fram við að láta ekkert eyðileggja vináttuna, og þau 

ætluðu alltaf að verða samferða í skólann á morgnana.  

Elsa, systir Arnars, var búin að borða morgunmatinn þegar Arnar kom niður og hann var á 

leiðinni út úr húsi þegar hún kallaði: „Arnar, kærastan er komin.“ Ohh, hún þarf alltaf að láta 

svona fyrir framan Tinnu. Ég er margoft búinn að segja henni að hún er ekki kærasta mín 

heldur vinkona mín, en það er ekki nema vona að Elsa skilji það ekki því hún hefur aldrei átt 

strák fyrir vin, hún vill bara eiga kærasta enda er hún alger „gelgja.“  

Ég gríp með mér nýju skólatöskuna og er á leiðinni út úr dyrunum þegar mamma kallar: 

„Mundu að koma við hjá Sillu gömlu á leiðinni heim úr skólanum, vinur, þú varst búinn að 

lofa að passa Snoppu fyrir hana.“ 

Það er alltaf gaman að koma í skólann eftir sumarfrí. Nemendur eru svo brúnir og sællegir 

eftir hvíld frá kulda og snjó og kennararnir eru svo ofur vinalegir, a.m.k svona fyrstu dagana. 

Það er eins og allir séu í hátíðarskapi!  
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Tinna var svolítið feimin í skólanum enda ekkert skrítið þar sem ég var líka feiminn að hitta 

alla aftur. En þegar leið á skóladaginn, hafði Tinna þegar kynnst nokkrum stelpum í bekknum. 

Ég öfunda hana stundum af því, hve óhrædd hún er og framfærin.  

Í frímínútum fórum við strákarnir í fótbolta en Tinna fór með stelpunum að labba á 

skólalóðinni. Ég vona að hún gleymi nú ekki sáttmálanum sem við gerðum.   

Við höfðum ekki verið lengi í fótbolta þegar Hákon „monster“ kom inn á völlinn einungis til 

þess að eyðileggja leikinn. Skrítið að hugsa til þess að ég og Hákon vorum eitt sinn bestu 

vinir. Núna erum við eins og hundur og köttur, við getum helst ekki hist án þess að vera með 

skítkast hvor í garð hins. En það er nú yfirleitt Hákon sem byrjar, t.d. vildi hann endilega vera 

með í fótbolta bara til þess að pirra mig.  

Það er best að fá Hákon út úr leiknum sem fyrst hugsði Arnar með sér. Og fyrr en varði tók 

hann á rás og hljóp í átt að Hákoni sem var með boltann og dúndraði eins fast og hann gat en 

hann hittir ekki boltann, hann hafði sparkað í kálfann á Hákoni.  

Á leiðinni heim, eftir skólann, leið Arnari mjög illa. Hann ætlaði nú ekki að meiða Hákon 

svona mikið. Það þurfti að senda hann upp á spítala því hann var svo bólginn. „Já,“ en þetta 

var nú bara óviljaverk,“ sagði Tinna til að reyna að hressa hann aðeins við. „Já,“ sagði Arnar 

en innst inni var hann ekki alveg viss um hvort þetta hafi verið óviljaverk. Hann ætlaði jú að 

koma Hákoni frá leiknum en kannski ekki alveg svona harkalega! En hann var nú búinn að 

biðjast afsökunnar og honum til undrunar þá tók Hákon við afsökunarbeiðninni. 

Arnar var svo djúpt hugsi að hann heyrði ekki í Tinnu þegar hún var að reyna að ná athygli 

hans. „Áttir þú ekki að fara heim til Sillu, frænku þinnar, eftir skólann?“ „Ó jú, alveg rétt, 

nennir þú kannski að koma með mér?“ „Já, ekkert mál mig langar hvort eð er að heilsa aðeins 

upp á Snoppu,“ sagði Tinna glaðlega.  

Silla var gömul frænka Arnars. Hún var einkar indæl kona sem átti heima í skrítnu litlu húsi 

með mörgum skrítnum munum. Hún bað Arnar oft um að skjótast út í bakarí fyrir sig og fékk 

hann oft snúð að launum. Snoppa, kötturinn hennar, var kettlingafull og var að því komin að 

gjóta. Silla bað krakkana um að sitja yfir henni því sjálf átti hún pantaðan tíma á 

hárgreiðslustofu. Það þótti þeim nú vera lítið mál því það var svo gaman að fá að knúsa 

Snoppu litlu. 
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Mikið var margt forvitnilegt inni hjá henni Sillu. Börnin gátu ekki stillt sig um að skoða  

heimili Sillu þar sem þau voru orðin ein í húsinu. Alls konar fallegum steinum hafði verið 

raðað á eina hilluna, stór bókahilla var hlaðin alls kyns bókum í öllum stærðum og gerðum, 

ein hillan var þakin dýrabeinum og  varla sá í veggina í stofunni fyrir málverkum. 

Það, sem vakti athygli þeirra beggja, var risastór bók sem lá á skenknum í stofunni. 

Bókarkápan var ein sú fallegasta sem þau höfðu á ævinni séð. Hún var útskorin úr dökkum 

viði með mörgum táknum og munstrum, einnig mátti sjá glitta í gull og glitrandi steina sem 

voru áfastir. „Vá, þetta hlýtur að vera merkileg bók,“ sagði Arnar. „Já, hvað ætli standi í 

henni?“ hugsaði Tinna upphátt. Arnar reyndi að opna bókina en gat það ekki því hún var læst. 

Þau skimuðu í kringum sig bæði tvö til þess að athuga hvort lykillinn að bókinni væri 

einhvers staðar sjáanlegur. Mikið rosalega langaði þau að opna bókina, það var einhvern 

veginn eins og bókin hefði aðdráttarafl. En þrátt fyrir mikla og ítarlega leit að lyklinum bar 

hún engan árangur.  

„Mjááá,“ heyrðist úr einu horni stofunnar. Arnar og Tinna höfðu næstum gleymt því í hvaða 

tilgangi þau voru heima hjá Sillu. Þau nánast hlupu að Snoppu því þau héldu að  komið væri 

að fæðingu kettlinganna. En þeim til mikillar undrunar var eins og Snoppa væri að reyna að 

sýna þeim eitthvað. Við hlið kattarins glitti í einhvern málm. Stór lykill lá við hliðina á 

Snoppu. „Mjáá,“ það var eins og hún væri að segja þeim að opna bókina. 

Hálf skjálfandi fóru vinirnir með lykilinn að bókinni og sneru lyklinum í bókarskránni, þetta 

var allt eitthvað svo undarlegt. Í þeirri andrá er þau opnuðu bókina, fylltist, herbergið sterku, 

hlýju ljósi sem togaði Tinnu og Arnar neðar og neðar að þeim fannst. Þegar ljósið tók að 

dofna, sáu þau að umhverfið í kringum þau var allt svo breytt. „Hvar erum við?“ sagði Tinna. 

„Uhhh, ég veit það ekki alveg,“ svaraði Arnar hálf móður. Þau voru stödd undir berum himni, 

og augljóslega ekki á Íslandi. Það var hlýtt í veðri og greinilegt að ekki hafði rignt lengi því 

jörðin var svo þurr. Það voru engar götur eða gangstéttir sjáanlegar en þau sáu hús í fjarska 

með flötum þökum, sem minnti þau einna helst á hús í Afríku sem þau höfðu séð í þáttum í 

sjónvarpinu. Þau sáu einnig hóp manna og kvenna sem sat á grasfleti skammt frá þeim. Fólkið 

var undarlega klætt, konurnar með sjal yfir höfði og mennirnir í kjólum. Arnar og Tinna 

efuðust um að skóbúð væri í bænum því sumir voru berfættir og aðrir í skrítnum 

heimatilbúnum sandölum.  
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Í miðjum hópnum sat maður sem virtist hafa eitthvað merkilegt að segja því fólkið sat í 

kringum hann og hlustaði með athygli. Hann var ekki einu sinni með hjóðnema en samt virtist 

allur þessi hópur heyra vel í honum. Arnar og Tinna lögðu líka við hlustir en skildu ekki allt 

sem hann sagði því hann var svolítið háfleygur. Brátt áttuðu þau sig á því að þetta var Jesús 

sem sat þarna og áheyrendahópurinn var lærisveinar hans og vinir. „Vá, hvernig gat þetta 

gerst?“ hrópaði Arnar upp yfir sig. „Við erum stödd á tímum Jesú og hvernig í ósköpunum 

komumst við hingað?“ „Það hlýtur að hafa eitthvað að gera með bókina sem við opnuðum 

heima hjá Sillu gömlu,“ svaraði Tinna ringluð. „Já, þetta hlýtur að vera einhvers konar bók 

sem býr yfir yfirnáttúrulegum krafti, því það er eins og við séum stödd í sögum bókarinnar,“ 

bætti Arnar við.  

Til þess að missa ekki af neinu settust þau niður til að hlýða á orð Jesú. Þeim fannst 

stórmerkilegt að fá að hlusta á þennan mann sem enn í dag er verið að tala um og vitna í. 

Hugur Arnars staðnæmdist þegar hann heyrði Jesú tala um óvini. „Bíddu, hvað er hann að 

segja?“ 

„En ég segi yður, er á mig hlýðið: „Elskið óvini yðar, gjörið þeim gott, sem hata yður, blessið 

þá sem bölva yður og biðjð fyrir þeim, er misþyrma yður.“ (Lúk 6, 27-28) 

Í sömu andrá blinduðust Arnar og Tinna aftur af sama ljósinu og áður og þegar ljósið tók að 

dofna voru þau stödd inni í stofu hjá Sillu gömlu og Snoppa lá í rúminu sínu sofandi. 

Dularfulla bókin var lokuð og læst og lykillinn  hvergi sjáanlegur en hans í stað var nýr lykill í 

hendi Arnars með áletruninni: 

  

„Vinur elskar ætíð og í nauðum er hann sem bróðir.“ (orðskv.17:17) 

 

Á leiðinni heim frá Sillu voru Arnar og Tinna nær orðlaus. Arnar hugsaði um atburðinn í 

skólanum og endurtók svo orð Jesú í huga sér „Elskið óvini yðar.“ „Bíddu, hvernig er það 

eiginlega hægt,“ spurði hann Tinnu. „Hvernig er hægt að elska t.d. Hákon sem er alltaf að 

gera mér lífið leitt?“ „Ja kannski ef við reyndum öll að skilja hvert annað, myndum við átta 

okkur betur á því hvað það er sem veldur slæmri hegðun hvert hjá öðru. Við höfum örugglega 

öll verið einhvern tímann óréttlát við einhvern.“ Vá, Tinna hljómaði eins og einhver 
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sálfræðingur. En þetta er svo sem alveg rétt hugsaði Arnar með sér, ég hef nú stundum átt 

upptökin á óvináttu okkar og ef ég kæmi betur fram við hann gæti hann líka breyst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIL UMHUGSUNAR 

 

1. Hvað finnst ykkur um hegðun Arnars gagnvart 
Hákoni ? 

2. Haldið þið að Arnar hafi verið afbrýðisamur 
þegar Tinna eyddi tíma með stelpunum í 
frímínútum? 

3. Haldið þið að það hafi angrað Arnar hvernig hann 
kom fram við Hákon? Ef svo er þá af hverju? 

4. Er hægt að elska óvini sína?  
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Kafli 2. 

Fyrirgefning 

„Fyrirgef oss vorar skuldi.r“ 

                                     (Matt.6:12) 

 

„Ohh,  hrópar Arnar þegar hann lítur á vekjaraklukkuna. Ég trúi þessu ekki,  klukkuna vantar 

tíu mínútur í átta og ég er að verða of seinn í skólann.  Hann þeytist fram úr rúminu og beint 

inn í eldhús til að ná í heimaprófið í náttúrufræði sem hann kláraði í gærkveldi. Í gærkvöldi 

lagði Arnar heimaprófið við hliðina á örbylgjuofninum til að geta gengið að því vísu. Honum 

til mikillar undrunar var prófið ekki þar og enginn á heimilinu kannaðist við að hafa séð það. 

Hvernig gat þetta gerst? Hann trúði þessu ekki og síðasti skiladagur er í dag. Tinna beið eftir 

Arnari inni á gangi, hann varð að drífa sig í skólann. Elsa systir hans tekur allt í einu fyrir 

munninn „úps Arnar, var heimaprófið nokkuð ofan á blaðabunkanum?“ „Já,“ svaraði Arnar. 

„Ég henti blaðabunkanum út í rusl í gærkveldi og það sem verra er þá komu öskukarlarnir 

snemma í morgun og tæmdu allar tunnurnar.“ 

Arnar var öskureiður á leiðinni í skólann. Hann trúði því varla að Elsa hefði ekki séð prófið 

þarna ofan á blaðabunkanum. Hún hlýtur að hafa gert þetta viljandi. Og fyrir vikið fellur hann 

á heimaprófinu, honum fannst þetta engan veginn réttlátt. Tinna reynir að bregða á leik til 

þess að fá Arnar til þess að brosa en í þetta skiptið tókst það ekki hjá henni. 

Sá fyrsti, sem Arnar mætti í skólanum, var Hákon. Arnar fann hvernig hann roðnaði og fékk 

hnút í magann þegar þeir nálguðust hvor annan. Hann sá að hann gat ekki labbað fram hjá 

honum og látið sem hann hefði ekki séð hann og þá kannski sérstaklega vegna þess að 

fóturinn á Hákoni var allur vafinn,  líklega hafði hann tognað eða eitthvað. „Hæ,“ segir Arnar 

vandræðalega. „Hæ,“ svarar Hákon að bragði. „Mig langaði bara að segja þér hvað mér fannst 

leiðinlegt hvað gerðist úti á sparkvelli um daginn. Ég var eitthvað svo pirraður og hefði ekki 

átt að sparka svona fast í boltann.“ „Allt í lagi,“ svaraði Hákon. „Ég er nú oft búinn að vera 

hálf leiðinlegur við þig, svo ég átti þetta kannski bara skilið.“ Arnar varð svo undrandi á þessu 

spjalli að hann varð eiginlega orðlaus. Hákon hefur sennilega tekið eftir því svo hann varð 

fyrri til að kveðja. „Jæja við sjáumst bara.“„Ha já einmitt við sjáumst bara,“ svaraði Arnar 

með gapandi munninn. 
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Í náttúrufræðitímanum var bekknum tjáð að María, náttúrufræðikennari, væri lasin. Hún lét 

þau skilaboð berast að nemendur ættu að skila heimaprófinu í næsta náttúrufræðitíma. Við 

máttum því fara fyrr heim í dag!  Þvílík heppni hugsaði Arnar með sér, hann leit til Tinnu og 

hún blikkaði til hans brosandi. 

Arnari var runnin reiðin á leiðinni heim eftir skólann. Hann og Tinna ræddu undarlega 

ferðalagið þeirra heima hjá Sillu og voru eiginlega enn þá að velta því fyrir sér hvort þetta 

hefði ekki bara verið draumur. En því til staðfestingar að þetta var ekki draumur gekk Arnar 

með lykilinn í vasanum. Honum fannst eins og lykillinn væri orðin eins konar „happalykill.“ 

Þau ákváðu í þessu spjalli sínu að þetta yrði algjört leyndarmál þeirra á milli og ekki einu 

sinni mamma og pabbi mættu vita af þessu ævintýri þeirra því líklega myndi enginn trúa 

þeim.  

Þau komu við hjá Sillu gömlu á leiðinni heim og vildu athuga hvað væri að frétta af Snoppu 

litlu. Sigurlaug gamla varð mjög glöð við að sjá þau því hana langaði svo að sýna þeim 

kettlingana hennar Snoppu sem fæddust síðustu nótt.  Það var yndislegt að sjá hve Snoppa 

annaðist litlu afkvæmin sín af mikilli alúð og elsku.  

Sigulaug gamla var svo stolt af Snoppu litlu og dáðist að litlu afkvæmunum hennar sjö. „Uhh 

ef þú vilt Silla þá mátt þú alveg skreppa út í búð ef þú þarft og við getum litið eftir 

kettlingunum,“ sagði Tinna. „Já, þakka þér fyrir það elskan, ég kannski þigg það, ég þyrfti 

eiginlega að fara út í Melabúð og ná mér í mjólk og sitthvað fleira. Já, og ef það er í lagi þá 

þarf ég að taka á mig smá krók og fara til skósmiðsins og ná í skó úr viðgerð.“ „Ekkert mál 

taktu bara þinn tíma,“ svaraði Arnar um hæl. 

Kettlingarnir sváfu allir þétt upp við mömmu sína, og Snoppa virtist sofa einnig. Tinna fór 

rakleiðis að dularfullu bókinni og Arnar fylgdi á eftir þegar Silla skellti útidyrahurðinni.  

Arnar setti lykilinn í og opnaði og þau fundu hvernig hjartað sló örar innra með þeim af 

spenningi. 

Einu augnabliki síðar voru Arnar og Tinna stödd inni í byggingu. Byggingin  var einstaklega 

glæsileg, steinhlaðin, há til lofts, gulli skreytt, og fegruð með afar fallegum munum. Ekki bar 

þó mikið á húsgögnum þarna inni. Inni í einu herberginu sáu þau hóp manna sem kraup við 

fætur manns grátandi. Maðurinn var klæddur glæsilegum fötum og alls konar skrauti. „Hvað 

er eiginlega að gerast hérna?“ sagði Tinna, „og hvar í ósköpunum erum við?“ 
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Arnar og Tinna voru stödd í Egyptalandi til forna. Maðurinn í glæsilegu fötunum var Jósef, 

sonur Jakobs. Og mennirnir ellefu, sem krupu við fætur hans, voru bræður Jósefs sem höfðu 

mörgum árum áður selt hann í þrældóm til Egyptalands.  

Jósef og Benjamín voru yngstu synir Jakobs. Eldri bræðurnir, tíu að tölu, voru eitt sinn í 

veiðiferð og Jósef var sendur til þeirra með mat. Þegar Jósef nálgaðist þá, ræddu þeir sín á 

milli hvort þeir ættu nú ekki að losa sig við þennan litla monthana. Hann fór svo í taugarnar á 

þeim því hann var í uppáhaldi föður þeirra. Pabbi þeirra lét meira að segja útbúa handa honum 

glæsileg, litrík klæði. Svo var hann alltaf að dreyma einhverja afar merkilega drauma um það 

hvað hann yrði mikill og merkilegur einn daginn. Einn draumurinn, sem þeir bræður gerðu 

sem mest gys að var draumur um þá bræður alla úti á akri. Allir voru þeir með kornbindi en 

bindi þeirra féllu að kornbindi Jósefs sem stóð upprétt. 

Þeir ákváðu að taka klæði Jósefs sem faðir þeirra hafði látið útbúa handa honum og heltu 

blóði í þau svo að það liti út fyrir að rándýr hefði tætt hann í sig. Þeir seldu svo Jósef til 

þrælakaupara á leið til Egyptalands. Niðurlútir fóru þeir með klæði hans til föðurhúsa og lugu 

að öldruðum föður sínum að Jósef hefði dáið.  

Þegar hér var komið við sögu, voru mörg ár liðin og Jósef hafði setið í fangelsi í átta ár fyrir 

ranga sök.  En vegna visku Jósefs og draumráðninga sem voru af Guði gefnar, leitaði Faraó til 

hans í fangelsið með draum sinn. Draumurinn var um sjö digrar kýr sem komu upp úr vatni en 

á eftir þeim komu aðrar sjö kýr en þær voru afar magrar. Jósef réð drauminn þannig að fram 

undan væru miklir landsþurrkar og því lagði hann til að safna í hlöður birgðum af korni til að 

eiga til mögru áranna. 

Faraó varð mjög ánægður með visku Jósefs því enginn annara, sem hann hafði leitað til, gat 

ráðið drauminn. Hann hóf því Jósef upp og gerði hann að ráðsherra, æðsta manns Faraós. 

Hungursneyð var komin yfir land Jakobs og menn og dýr voru í hættu. Til þess að bjarga þjóð 

sinni bað Jakob syni sína að fara á fund æðsta manns Faraós og kaupa af honum korn. Eftir 

langa leið komu bræðurnir til Egyptalands og ræddu við æðsta mann Faraós, en höfðu þá ekki 

hugmynd um að þeir væru að tala við eigin bróður sem þeir sviku. Jósef þekkti þá en sá að 

yngsti bróðirinn, Benjamín sem var honum svo kær var ekki með í hópnum. Hann sendi þá 

því burt, heim aftur, með mikið af korni, en lét koma gullinu sem þeir borguðu kornið með, 

fyrir í fórum þeirra. Síðan sendi hann hermenn sína á eftir þeim og lét líta út fyrir að þeir 

hefðu rænt af Egyptum.  
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Einn bróðirinn, Leví, var því tekinn fastur og settur í fangelsi og til þess að fá hann lausan 

vildi Jósef sjá yngsta bróður þeirra, Benjamín. Einhverju síðar komu svo bræðurnir með 

Benjamín með sér til þess að geta leyst Leví úr varðhaldi. Í stað refsingar hafði Jósef látið 

útbúa veislu þeim til handa og Leví bróðir þeirra hafði  lifað í vellystingum allan tímann.  

Jósef gekk svo inn í salinn og spurði þá hvort þeir þekktu hann ekki. Bræðurnir litu hver á 

annan og áttuðu sig ekki á því, hvað hann meinti. Síðan tók hann af sér egypska skrautið og 

tilkynnti þeim að hann væri Jósef, bróðir þeirra.  

Bræður hans hlupu að honum og trúðu varla sínum eigin augum. Fögnuðurinn var gífurlegur 

yfir því að hann væri á lífi en sektarkenndin var yfirþyrmandi og hafði nagað þá bræður 

síðustu árin inn að beini. Þeir grátbáðu Jósef um að fyrirgefa sér því þeir gætu ekki lifað 

lengur með þessari sekt. Jósef sagðist fyrirgefa þeim öllum og það sem meira var hann sagðist 

vera þakklátur fyrir þessa skelfilegu reynslu, því hún hefði komið honum í ráðherrastöðu og 

nú hafði hann vald til þess að bjarga fólki sínu frá hungursneyð. Pabbi hans og öll hans ætt 

fengu svo leyfi til þess að búa hjá Jósef í Egyptalandi, það varð þeim öllum til bjargar og lifðu 

þau mörg góð ár í Egyptalandi. 

Þegar þessu ferðalagi var lokið, stóðu Arnar og Tinna inni í stofunni hennar Sillu og lykillinn 

góði var kominn með nýja áletrun:  

 

„Fyrirgef oss vorar skuldir.“(Matt.6:12) 

 

Þegar Silla kom svo aftur heim, spurði hún krakkana hvort þau gætu passað Snoppu og 

kettlingana næstu tvær vikurnar eftir skóla og hún myndi að sjálfsögðu borga þeim fyrir? Það 

var nefninlega verið að auglýsa tölvukennslu fyrir eldri borgara sem hana langaði svo að 

sækja. „Það er bara alveg sjálfsagt,“ svöruðu þau nær samtímis en sögðu henni jafnframt að 

þau þyrftu nú ekki nein laun fyrir því þau hefðu nú svo gaman af því að vera með Snoppu. 

„Vá, magnaður þessi Jósef,“ sagði Arnar á leiðinni heim. „Hann gat fyrirgefið öllum bræðrum 

sínum  svona hræðilegan atburð sem var algjört viljaverk og svo hef ég verið alveg brjálaður 

út í Elsu í allan dag og hún hefur að öllum líkindum hent heimaprófinu alveg óvart.“ Þetta 

fannst þeim alveg strórmerkilegt. 
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Þegar Arnar kom heim, beið Elsa eftir honum. „Arnar, „fyrirgefðu þetta með prófið í morgun, 

ég hafði ekki hugmynd um að prófið þitt væri þarna“ „Já já, ekkert mál Elsa ég veit að þú 

ætlaðir ekki að gera þetta,  þetta bjargaðis allt saman, ég fæ meira að segja tvo daga í viðbót 

til þess að klára heimaprófið.“ „Gott,  þá get ég hjálpað þér ef þú vilt.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.kafli 

 

 

 

 

 

 

 

TIL UMHUGSUNAR 

1. Var það eingöngu Elsu að kenna að heimprófið 
hans Arnars glataðist ? 

2. Haldið þið að afsökunarbeiðni  Arnars hafi breytt 
miklu fyrir Hákon? Ef svo er af hverju? 

3. Var það rétt af Jósef að fyrirgefa bræðrum sínum? 

4. Ef við breytum rétt, haldið þið að við fáum það 
borgað til baka?  
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3.kafli 

Heiðarleiki 

 „Heiðarleiki vekur góðvild.“ 

 

Á leiðinni í skólann gátu vinirnir ekki annað en dáðst að fallega veðrinu sem úti var. Fuglarnir 

sungu og himinninn var heiður. „Umm, mig langar svo í ís þegar veðrið er svona gott,“ sagði 

Tinna dreyminn á svip. „Já, svona með lakkrísdýfu og lakkrískurli,“ bætti Arnar við. „Já, eða 

svona bragðaref með trompi og hrískúlum, uhhmm slef slef,“ bætti Tinna við og sleikti út um. 

Það var létt yfir öllum í skólanum og sumir kennararnir nýttu sér góða veðrið og höfðu 

kennsluna úti. T.d. fengu nemendur leyfi til að fara út með handvinnuna í textílmennt og 

vinna hana þar. Arnar fékk einkunnina 9,5 í heimaprófinu í náttúrfræði og sennilega mátti 

þakka það því að fyrra prófinu var hent svo hann var alsæll með þessa útkomu. 

Í frímínútum var allur bekkurinn saman úti á sparkvelli í fótbolta. Stelpur á móti strákum. 

Margir höfðu farið úr yfirhöfnum sínum þar sem hlýtt var í veðri og flestir orðnir kófsveittir. 

Þegar bjallan hringdi, flýttu sér margir  inn í stofu að vatnskrananum til þess að svala 

þorstanum. Baldur,  sem var bekkjafélagi Tinnu og Arnars, beygði sig eftir flíspeysunni sinni 

en tók ekki eftir því að krumpaður þúsundkróna seðill datt úr vasanum. Tinna tók aftur á móti 

eftir því að eitthvað hafði dottið og gekk því nær til að athuga hvað það væri. 

„Þúsundkrónur!“  Hún tekur hann upp og lítur svo í kringum sig. Það virðist enginn hafa séð 

peninginn detta svo hún gæti alveg tekið hann og keypt sér ís eftir skóla og jafnvel boðið 

Arnari með sér. „Já, sá á fund sem finnur.“ Svona heldur Tinna áfram að sannfæra sjálfa sig 

um að þetta sé nú allt í lagi. Og þar fyrir utan eru foreldrar Baldurs mjög efnaðir, svo hann 

getur örugglega fengið meiri peninga þegar hann kemur heim. 

Á leið heim til Sillu gömlu var Tinna mjög þögul, Hún gat ekki alveg hætt að hugsa um 

peninginn og Baldur. Hún hafði ekki enn þá þorað að segja Arnari frá þessu, hún eiginlega 

skammaðist sín svolítið. En hún ákvað að reyna að hugsa um eitthvað annað og beið spennt 

eftir að komast á Biblíuslóðir og sjá hvað biði þeirra. 
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Bókin góða fór með þau í enn eitt ferðalagið til Ísraels. 

Arnar og Tinna voru stödd úti og þar var múgur og margmenni allt í kring. Þau sáu fólk bíða í 

röðum með peninga í skjóðum sem það afhenti  ríkmannlegum manni sem sat á stól við borð í 

skugga stóra trésins uppi á hæðinni. Maðurinn hét Sakkeus og var tollheimtumaður. Hann 

vann við það að innheimta skatta af fólki en tók meira en honum bar, og gat því stungið 

mismuninum í eigin vasa. Þennan ósóma hafði hann stundað lengi og grætt vel. Hafði hann 

sennilega ekki í hyggju að hætta því. 

„Vá, hvað þetta er óréttlátt,“ sagði Tinna upphátt. „Hér er margt fátækt fólk sem er jafnvel að 

láta alla sína peninga í hans hendur og hann er að svindla á því.“ „Arnar þorði ekki annað en 

að halda í peysuna hennar Tinnu því hann hafði á tilfinningunni að hún myndi bara vaða upp 

að borði Sakkeusar og taka hann í gegn. 

Allt í einu verður uppi fótur og fit og fólk fer að kalla: „Jesús er að koma. Jesús er að koma.“ 

Biðröðin flosnaði upp og fólkið hraðaði sér í átt að Jesú. „Það er eins og komin sé  

Hollywood- stjarna í bæinn,“ sagði Tinna. „Já, það er engu líkara, svakalega hefur hann verið 

frægur hann Jesús,“ sagði Arnar í hálfu hljóði því athygli hans beindist að Sakkeusi. Hvað ætli 

hann taki nú til bragðs, hugsaði hann með sér? 

Sakkeus reyndi hvað hann gat til að ryðja sér leið í gegnum mannfjöldann en hann komst 

hvergi. Vegna smæðar sinnar gat hann engan veginn séð yfir hópinn svo hann tók á það ráð að 

klifra upp í tré. Nú gat hann séð Jesú og virtist hann hlusta með mikilli athygli á orð hans. 

Jesús staðnæmist við tréð og biður Sakkeus að koma ofan og bjóða sér heim til sín.  

Arnar og Tinna voru yfir sig hissa á Jesú. Og þau voru greinilega ekki ein um það því allt 

fólkið velti vöngum yfir þessu líka. Vissi Jesús ekki að þessi maður var algjör svindlari?  

Sakkekus var aftur á móti afar ánægður og upp með sér yfir að Jesús vildi koma heim til hans.  

En eftir þessa heimsókn varð Sakkeus breyttur maður. Hann kom út og tilkynnti íbúum 

Jeríkóborgar að hann hygðist gefa helming eigna sinna til fátækra og borga fjórfalt til baka 

það sem hann hafði svikið af fólki. Hann vildi verða heiðarlegur maður. 

Á leiðinni heim frá Sillu sér Arnar að áletrunin á lyklinum var breytt en þar stóð: 
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„Heiðarleiki vekur góðvild.“  

 

Er ekki allt í lagi Tinna?“ spyr Arnar, „þú ert eitthvað svo niðurlút.“ Tinna ákveður að segja 

Arnari alla sólarsöguna og biður hann jafnframt um að koma með sér heim til Baldurs því hún 

vill skila peningunum til hans.  

Baldur varð himinlifandi þegar Tinna rétti honum peningana. „Ég er búinn að leita að þeim út 

um allt. Mamma var alls ekki ánægð með mig,“ sagði Baldur og klóraði sér í hausnum. „Þetta 

voru nefninlega peningar sem ég átti að borga með skuld úti í búð eftir skóla. „En viljið þið 

ekki kíkja aðeins inn?“ sagði Baldur.  Krakkarnir áttu skemmtilega stund heima hjá Baldri og 

mamma hans var svo ánægð yfir því að peningarnir fundust að hún gaf þeim öllum peninga 

og sagði þeim að fara út í sjoppu og kaupa sér ís í góða veðrinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIL UMHUGSUNAR 

1. Átti Tinna rétt á því að taka peningana og eiga þá? 

2. Ef hún hefði ekki séð peningana detta, hefði hún þá 
mátt eiga þá? 

3. Hvað finnst ykkur um það að Jesú skyldi fara heim 
með Sakkeusi? 

4. Hvað ætli Jesús hafi sagt við Sakkeus? 
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4.kafli 

 Hjálpsemi 

„það sem þér viljið að aðrir menn gjöri yður það skuluð þér og þeim gjöra.“ 

                                                                                              (Matt.7:12) 

 

„Ohh, það er eitthvað svo erfitt að vakna í dag,“ hugsaði Arnar með sér. Veðrið var líka svo 

leiðinlegt, rok og rigning. Hann ákvað að koma beint heim frá Sillu og „chilla“ bara heima í 

playstation tölvunni sinni og spila Fifa 10 með samloku og kókómjólk. 

„Arnar minn, hann Magnús, uppi á fjórðu hæð þú manst þessi sem er heyrnaskertur, hann var 

eitthvað að vandræðast með tölvupóstinn sinn og ég sagði honum að ég ætti duglegan 

tölvustrák sem gæti örugglega hjálpað honum í dag eftir skóla,“ sagði mamma með bros á vör. 

„Er hún ekki að grínast? Það er aldrei friður“. Áður en Arnar vissi þá kom hann upp með þá 

lygasögu að hann þyrfti að fara á sundæfingu eftir skóla. „Nú eru ekki æfingarnar á 

fimmtudögum og laugardögum?“ spurði mamma með undrunarsvip. „Uh jú, en það er 

aukaæfing í dag af því að æfingin síðasta laugardag var svo stutt,“ svaraði Arnar um hæl og 

dreif sig í skólann. 

Arnar átti svolítið erfitt með að einbeita sér í skólanum því hann hugsaði mikið til hans 

Magnúsar sem þyrfti örugglega að bíða í nokkrar vikur eftir að fá viðgerðarmann.  „En ég þarf 

ekkert að hjálpa honum, mér kemur þetta í raun ekkert við.  Átti maðurinn ekki einhverja 

ættingja sem gátu hjálpað honum?“ Reyndar rámaði Arnar eitthvað í að hafa heyrt mömmu og 

pabba tala um það hve sorglegt það væri að bæði börnin hans væru í einhverju „veseni“ og 

heimsæktu hann aldrei, hvað sem það svo þýddi. 

Eins og áður flýttu Arnar og Tinna sér beina leið heim til Sillu gömlu eftir skóla til þess að 

passa Snoppu og kettlingana. Kettlingarnir voru allir að braggast og nú höfðu þeir allir opnað 

augun. Þetta voru nú meiri krúttin. 
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Arnar var með lykilinn góða og þegar hann sneri lyklinum í bókaropinu, soguðust þau á vit 

ævintýranna. 

Í dag hófst ferð þeirra á gangstíg milli tveggja borga. Þau koma auga á mann við veginn sem 

lá þar særður og var hjálparþurfi. Hann gaf frá sér veik hljóð og virtist vera að kalla á hjálp.  

Maðurinn hafði verið á gangi á veginum þegar ræningjar réðust að honum og rændu hann og 

börðu. Hann var svo skilinn eftir á rykugum veginum til þess að deyja. 

„Jæja, þarna kemur einhver,“ sagði Tinna, „þá er honum örugglega borgið.“ En aftur og aftur 

urðu þau vitni að því að samlandar hans gengu fram hjá honum án þess að veita honum 

athygli, hvað þá rétta honum hjálparhönd. Meira að segja prestarnir löbbuðu líka fram hjá 

honum. Aumingja maðurinn lá þarna í blóði sínu í steikjandi hita og varð bara veikari og 

veikari. 

En brátt kom útlendur maður, sem fann til samúðar með manninum þar að. Hann var Samverji 

en Samverjar voru hópur fólks sem Gyðingar álitu „óhreina“ og vildu engin samskipti eiga 

við. Samverjinn hlúði að hinum særða og batt um sár hans. Hann kom honum á bak asna til 

þess að koma honum á gistiheimili í næstu borg. Hann borgaði gistihússigandanum fyrir 

herbergið og einnig fyrir aðhlynningu handa særða manninum á meðan hann væri að ná sér. 

Í næstu andrá voru þau komin inn í stofuna hennar Sillu frænku og lykillinn hafði fengið nýja 

áletrun. 

 

 „Það sem þér viljið að aðrir menn gjöri yður það skuluð þér og þeim gjöra.“ 

                                                                                                  (Matt. 7:12) 

 

„En hvað þessir menn voru ömurlegir að hjálpa ekki særða manninum,“ sagði Tinna æst og 

með reiðitón. „Já, nákvæmlega,“ sagði Arnar sem var líka reiður og hneykslaður yfir því að 

einhver gæti hreinlega gert svona og látið sig engu skipta að maðurinn þurfti nauðsynlega á 

hjálp að halda. Þá varð honum hugsað til Magnúsar nágranna „Heyrðu, er í lagi að ég fari 

aðeins á undan þér heim þó svo að Silla sé ekki komin?“ „Já já, ekkert mál,“ sagði Tinna og 

tók einn kettlinginn í fangið og knúsaði hann. 
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Sem betur fer, var Magnús ekki búinn að hringja í viðgerðarmann þegar Arnar kom til hans. 

Arnar var fljótur að finna út hver vandinn var og gat því lagað bilunina vandræðalaust. 

Magnús var afar þakklátur Arnari fyrir greiðann og sagði honum að hann væri á leiðinni í 

ferðalag til Ástralíu að heimsækja gamlan félaga og væri að bíða eftir farmiðunum í tölvupósti 

frá flugfélaginu.  Hann var nýbúinn að staðfesta kaup á miðunum á netinu þegar bilunin varð 

Enn var nægur tíma til þess að fara heim og njóta þess að vera einn heima áður en systkini og 

foreldrar kæmu heim. Arnar settist inn í sjónvarpsherbergið með heita samloku og kókómjólk, 

sáttur og sæll, og kveikti á FIFA 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIL UMHUGSUNAR 

1. Hafið þið lent í vandræðum þegar þið reynið 
að ljúga ykkur út úr kringumstæðum líkt og 
Arnar gerði? 

2. Hvað þýddi það að vera „óhreinn“ á dögum 
Biblíunnar? 

3. Af hverju ætli samlandar særða mannsins hafi 
ekki viljað hjálpa honum? 
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5. kafli 

Traust 

„Traustur vinur getur gert kraftaverk.“ 

 

Tinna vaknaði glöð og kát líkt og vanalega. Mamma hennar og pabbi voru bæði farin í 

leikfimi, en höfðu skilið eftir, handa henni, morgunmat á borðinu. Veðrið var nokkuð gott úti, 

en aðeins farið að kólna. Hún ákvað því að fara í nýju svörtu úlpunni sinni í skólann. Æj, 

mamma hafði gleymt að útbúa nesti handa henni en þess í stað hafði hún skilið eftir peninga 

og miða sem á stóð: „Getur þú ekki bara farið í bakaríið og keypt þér hollt og gott nesti? 

Kveðja mamma.“ 

Hún ákvað að hlaupa fyrst í bakaríið áður en hún kæmi við hjá Arnari. Hann var hvort eð er 

aldrei tilbúinn fyrri en rétt fyrir átta.  

Fjöldi fólks var í bakaríinu þrátt fyrir að það væri svona snemma morguns. Ætli svona margir 

hafi gleymt að kaupa í nestisboxið eins og mamma? hugsaði Tinna með sjálfri sér. Brátt voru 

flestir farnir út úr bakaríinu nema hún og strákur sem hún kannaðist við úr skólanum, hann var 

einu ári eldri en hún. Þegar Tinna sneri sér að kæliskápunum til þess að ná sér í Trópí,  notaði 

drengurinn tækifærið og hnuplaði sér einum snúð sem var við afgreiðsluborðið og Tinna sá til 

hans þegar hann kom snúðnum fyrir innan undir úlpunni.  

Tinna hugsaði með sér, alla leiðina í skólann, hvort hún ætti að segja Arnari frá því sem hún 

varð vitni að í bakaríinu. En hún var ekki viss um hvort hún gæti treyst honum. Þ.e. hún var 

svo smeyk um að hann myndi kannski segja foreldrum sínum þetta, og þeir myndu svo tala 

við bakarann og þjófurinn „tekinn á teppið“ og hann myndi gruna hana strax og kannski 

ofsækja svona eins og í bíómyndunum. Nei, hún ákvað að eiga þetta leyndarmál bara með 

sjálfri sér því hún treysti engum í kringum sig. 

Skóladagurinn leið og Tinna var mjög viðutan alla tímana. Í frímínútum hafði hún ekki áhuga 

á að fara í fótbolta þrátt fyrir að hennar bekkur „ætti“ gervigrasvöllinn þann daginn.  Á 

leiðinni inn í skóla úr frímínútum rakst hún á strákinn úr bakaríinu. Hún fann hvernig hún 

hitnaði í kinnunum af stressi og ekki nóg með það, heldur horfði hann í augun á henni og 

henni fannst eins og hann hefði blikkað hana. „Hva, er mín bara farin að gera hosur sínar 
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grænar fyrir eldri strákunum í skólanum?“ hvíslaði Arnar að henni við fatahengið. „Hvað 

meinar þú,“ hvæsti Tinna og fékk sting í magann. „Nú ég sá hvernig strákurinn blikkaði þig á 

leiðinni inn úr frímó,“ sagði Arnar með glotti. 

Tinna var orðin mjög skelkuð og var alveg handviss um það að gaurinn ætti eftir að ráðast á 

hana með genginu sínu og þvinga hana til þess að kjafta ekki frá því sem gerðist. Arnar fann  

á sér að eitthvað var að angra hana en hún sagðist ekki vilja segja honum hvert málið væri. 

„Tinna, þú getur alveg treyst mér, manstu, við gerðum sáttmála og allt, ég lofa að segja 

engum frá.“ Hana langaði svo að segja Arnari frá þessu en hún treysti því ekki að hann myndi 

þegja yfir leyndarmálinu.  

Tinna var því fegin að komast til Sillu eftir skóla og dreifa aðeins huganum og kannski að 

ævintýri dagsins gætu eitthvað hjálpað henni. 

Bókin góða flutti vinina að stóru vatni. Kvöldsólin skein fallegum rauðum og appelsínugulum 

tónum á vatnið og var við það að hverfa á bak við sjóndeildarhringinn. Allt var kyrrt og hljótt. 

Maður sat þögull á steini við ströndina. Þegar vinirnir komu nær, sáu þau að þarna sat Jesú. 

Það var eins og hann sæti þarna til þess að njóta kyrrðarinnar. „Já, það hlýtur að vera notalegt 

fyrir Jesú að geta aðeins verið einn með sjálfum sér og hvílt sig, þar sem annars er alltaf hópur 

fólks í kringum hann,“ sagði Tinna. 

Úti á vatninu komu þau auga á bát og lærisveinar Jesú voru um borð. „Ætli þeir séu að 

veiða?“ spurði Arnar. „Já, mér finnst það líklegt, ekki eru þeir að fara í „river-rafting,“svaraði 

Tinna kímin. Þau sátu þarna nokkra stund og fylgdust með Jesú sem virtist hugsi. Á einu 

augnabliki dimmdi snögglega og þykk óveðurský dró fyrir tunglbirtuna og sterkur vindur tók 

að blása. Lærisveinarnir sáu öldurnar rísa allt í kringum bátinn, þær urðu bara hærri og hærri. 

Þeir reyndu hvað þeir gátu til að hafa hemil á bátnum en svo virtist sem vindurinn hefði betur 

í einvíginu.  

Jeús sá að vinir hans voru í vandræðum, svo hann fór og hjálpaði þeim. „Sjáðu“ hrópaði 

Tinna að Arnari. „Jesús ætlar að synda til þeirra, hann hlýtur að drukkna því öldurnar eru svo 

háar.“ En þeim til mikillar undrunar GEKK Jesú á vatninu í átt til lærisveinanna. Þau voru 

ekki ein um að vera gapandi af undrun því lærisveinarnir urðu skelfinu lostnir þegar þeir sáu 

hvítklædda veru á vatninu sem nálgast þá óðum. „Þeþe þetta er draugur, stamaði einn þeirra,“ 

og benti í átt að Jesú. En Jesús reyndi að róa þá og svarði: „Nei, þetta er ég, Jesús.“ En Pétur 

trúði honum ekki og sagði: „Ef þetta ert þú, Drottinn, bjóddu mér þá að koma til þín, út á 
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vatnið.“ „Komdu til mín,“ kallaði Jesús. Varlega settist Pétur á síðu bátsins sem vaggaði til og 

frá og fætur hans dingluðu út fyrir bátinn. Börnin biðu spennt eftir að sjá hvað gerðist næst. 

Viti menn, Pétur tók að ganga á vatninu og varð sjálfur jafn undrandi og þeir sem á horfðu. 

Hann gekk í átt til Jesú. Storminum hafði ekkert lygnt, og hann fann sterkar, reiðar 

vindhviðurnar feykja fötum sínum til og frá. 

 Allt í einu stoppaði Pétur og virtist hræddur og óöruggur, hann treysti ekki lengur Jesú, og 

tók að sökkva. „Æj, nei, hvað gerist nú,“ sagði Tinna skelkuð. 

„Drottinn bjargaðu mér,“ hrópaði Pétur. Jesús tók í hönd Péturs og spurði: „ Því treystir þú 

mér ekki?“ Um leið og þeir komu í bátinn lægði bæði öldurnar og storminn á einu augabragði. 

Eftir þessa reynslu voru lærisveinarnir þess fullvissir að Jesús væri sonur Guðs. 

Andartaki síðar stóðu Arnar og Tinna inni í stofunni hennar Sillu gömlu. Snoppa var ekki 

sjáanleg í körfunni en kettlingarnir sváfu vært. Í hendi Arnars var lykillinn góði og nú kominn 

með áletrunina:  

 

„Traustur vinur getur gert kraftaverk.“ 

 

Tinna ákvað á leiðinni heim frá Sillu að treysta Arnari fyrir leyndarmáli sínu áður en hún tæki 

að „sökkva og sökkva“ eins og Pétur í sögunni, ekki þó sökkva í vatni eins og hann heldur í 

eigin hugsunum. Arnar var jú besti vinur hennar og eins var Jesús besti vinur lærisveinanna 

og þegar þeir lögðu traust sitt á hann þá lygndi storminn. 

Þegar Arnar hafði hlýtt á söguna hennar gat hann ekki stillt sig um að skellihlæja. „Hvað er að 

þér?“ sagði Tinna hneyksluð. „Ég vissi að ég ætti ekki að treysta þér fyrir þessu.“ „Jú, þú 

getur alveg treyst mér en þetta er bara svo fyndið því Dóri, strákurinn, sem þú sást í bakaríinu, 

er sonur bakarans og hann mátti örugglega fá sér snúð og hann var ekki að blikka þig af því 

hann ætli að ráðast á þig með genginu sínu heldur var ég búinn að heyra að hann væri  hrifinn 

af þér.“ Tinna var alveg ringluð núna. Gat það verið að hún hefði misskilið þetta svona 

rosalega. Hún gat ekki stillt sig um að hlæja líka. 
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TIL UMHUGSUNAR 

1. Finnst ykkur mikilvægt að geta treyst 
einhverjum fyrir líðan ykkar eða 
leyndarmálum? 

2. Af hverju ætli lærisveinarnir hafi ekki 
treyst Jesú á vatninu? 

3. Eigið þið einhverja svipaða reynslu og 
Tinna. Þ.e að hafa ímyndað ykkur það 
versta ? 
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6.kafli 

Þakklæti 

„Þökkin geymir leyndardóma, ekki síður en gjöfin.“ 

 

Það var föstudagsmorgunn og helgin framundan. Tinna hlakkaði til að geta sofið út og vakað 

lengur á kvöldin. Kannski myndu mamma og pabbi hafa „kósýkvöld“ með henni og kannski 

gætu hún og Arnar farið í Húsdýragarðinn eða í Laugardalslaugina um helgina. 

Þegar Tinna kom heim til Arnars, var hann, aldrei þessu vant, tilbúinn. Arnar gat ekki stillt sig 

um að segja henni strax að hann væri á leiðinni út á land eftir skóla til að heimsækja 

móðursystur sína og fjölskyldu hennar en hún á strák á sama aldri og Arnar og þeir eru bestu 

„frænd-vinir“. Þau eiga heima á Akureyri og þau ætluðu meira að segja að fara á skíði þar 

sem allt var á kafi í snjó fyrir norðan. „Vá, æðislegt,“ sagði Tinna en henni fannst hún ekki 

mjög sannfærandi þegar hún sagði þetta. Hún var hálfparinn að vona að eitthvað kæmi upp á 

og þau þyrftu að fresta ferðinni.  

Arnar sagði öllum í bekknum frá því hvað hann væri að fara að gera eftir skóla. Vá maður, 

getur hann ekki aðeins slakað á, fyrr má nú vera montrass. Þetta blaður í honum var eiginlega 

farið að fara í taugarnar á Tinnu.  

Tinna ákvað að láta þetta ferðalag hans Arnars ekki hafa áhrif á sig, hún á nú aðra vini sem 

hún getur verið með um helgina. En Halla var upptekin alla helgina því hún var að keppa á 

fimleikamóti, Birta gat kannski verið með henni á sunnudaginn því hún ætlaði að gista hjá 

frænku sinni í kvöld og yrði með henni allan laugardaginn. 

Jæja já, það lítur þá út fyrir að ég verði ein alla helgina á meðan allir vinir mínir skemmta sér 

hugsaði Tinna og fannst lífið ótrúlega leiðinlegt og óréttlátt! „Allir hafa eitthvað skemmtilegt 

að gera nema ég.“ Hún var svo sár og leið að hún var eiginlega alveg að fara að gráta. 

„Heyrðu Tinna, ég gleymdi að spyrja þig hvort þú gætir passað Snoppu ein í dag af því að 

mamma og pabbi sækja mig í skólann,“ sagði Arnar skælbrosandi. „Já, ekkert mál Arnar 
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minn,“ svaraði Tinna og brosti fölsku brosi til baka. „Af hverju ertu svona rauð í augunum?“ 

spurði Arnar. „Er allt í lagi með þig?“ „Æjj já já, ég fékk bara eitthvað í augað,“ svarði Tinna 

og nuddaði bæði augun í von um að hann grunaði ekkert. Arnar lét hana fá lykilinn að bókinni 

í lófann og blikkaði til hennar. 

Reið og vonsvikin labbaði Tinna alein heim til Sillu eftir skóla. Hún fann hvað það var gott að 

hitta Sillu gömlu, hún var alltaf svo hlý og yndisleg. Þétta blíðlega faðmlagið hennar hafði 

öðruvísi áhrif á Tinnu núna en nokkurn tíman áður því hún gat ekki lengur haldið aftur af 

tárunum í faðmi hennar. „Elsku barnið mitt, hvað amar að ?“ spurði Silla gamla með 

kærleikstón. Þegar Tinna hafði aðeins jafnað sig, sagði hún Sillu hvernig henni leið. Allir 

vinir hennar voru að fara að gera eitthvað skemmtilegt um helgina en hún þyrfti bara að hanga 

heima. Mamma hennar og pabbi höfðu ekki einu sinni hugmynd um að henni leiddist, og 

ætluð ábyggilega að vinna eða hitta vini sína alla helgina.  

Silla gamla reyndi að hughreysta hana og sagði að þetta væri nú enginn heimsendir. Silla 

skilur mig ekki hugsaði Tinna, hún er svo gömul greyið, hún er aldrei einmana. 

Þegar Silla lokaði útidyrunum, fór Tinna rakleiðis að bókinni góðu og opnaði hana. 

Aftur var Tinna stödd á tímum Jesú.  

Tinna sá Jesú á gangi ásamt lærisveinum hans á leið til Jerúsalem. Á leiðinni þangað gengu 

þeir í gegnum þorp nokkurt og þar heyrðu þeir kallað á Jesú úr fjarska. Þeir litu í kringum sig 

en sáu engan. Það var ekki nema von því þeir, sem kölluðu, máttu ekki vera á meðal 

almennings og þurftu að vera fyrir utan boraghliðin eða þorpsmörkin.  Fyrir utan þorpið kom 

Jesú auga á tíu menn sem voru allir líkþráir. Sjúkdómurinn var nánast ólæknandi og 

sjúklingarnir voru dæmdir til að lifa fjarri fjölskyldum og vinum það sem eftir var ævinnar 

vegna smithættu. 

„Jesús hjálpaðu okkur,“ kölluðu mennirnir hræddir og vonlitlir. Mikið rosalega áttu þesssir 

menn bágt hugsaði Tinna með sér. Þeir mega ekki einu sinni vera hjá fjölskyldum sínum á 

ögurstundu  þegar þeir þurfa mest á henni að halda. 

„Miskunna þú okkur Meistari, læknaðu okkur,“ héldu þeir áfram að hrópa. Jesús horfði 

blíðlega til þeirra og hann kenndi í brjósi um þessa einmana, þjáðu menn. Hann svaraði þeim: 

„Farið og sýnið ykkur prestunum.“ 
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Sýna sig prestunum, hvað er Jesús eiginlega að meina, hugsaði Tinna hissa. En ástæðan fyrir 

því að Jesús sagði þeim að sýna sig prestunum, var sú að einungis prestarnir máttu gefa 

úrskurð um það hvort þeir væru heilbrigðir eða ekki.  

Tinna horfði á eftir  mönnunum ganga í átt til þorpsins.  Og það sem henni þótti enn 

merkilegra var að þeir voru allir læknaðir. Stór sár þeirra voru gróin og litarháttur þeirra 

orðinn eðlilegur. Þegar þeir sáu að Jesú hafði læknað þá hlupu þeir enn hraðar í átt til 

prestanna, allir nema einn.  

Aðeins einn af þessum tíu gaf sér tíma til þess að hlaupa til Jesú og þakka honum fyrir. 

„Þakka þér Jesús, þakka þér Jesús,“ sagði maðurinn og kraup við fætur hans. „Voruð þið ekki 

tíu sem ég læknaði?“ spurði Jesús „og aðeins þú einn kemur til baka til þess að þakka mér. 

Statt upp og far leiðar þinnar. Trú þín hefur bjargað þér.“ 

Vá, hvað það var stórkostlegt að sjá þessa fársjúku menn læknast  og geta farið heim til sín. 

Tinna sá það alveg fyrir sér þegar fjölskyldur þeirra tóku fagnandi á móti þeim. 

Lykillinn var enn í höndum Tinnu eftir „lendinguna“ í stofunni hennar Sillu. Á lykilinn var 

ritað:  

 

“Þökkin geymir leyndardóma, ekki síður en gjöfin.“ 

 

Eftir þetta ferðalag hafði Tinna margt að hugsa um. Hún skammaðist sín eiginlega fyrir að 

hafa verið svona reið og ekki getað samglaðst  vinum sínum. Hún átti nú ekkert bágt ef hún 

hugsaði um öll veiku börnin sem lágu á spítalanum sem glitti í, í fjarska frá heimili hennar. 

Þau gátu ekkert gert, alla helgina annað en að liggja í rúminu og láta hjúkra sér. Hún gat þó 

a.m.k. farið út að leika sér og jafnvel farið „ísrúnt“ með mömmu og pabba. Þegar hún fór 

virkilega að hugsa málið, sá hún að hún átti svo margt sem hún gat verið þakklát fyrir. 

Þegar Tinna kom heim, voru mamma og pabbi bæði komin heim úr vinnunni og biðu eftir 

henni því þau ætluðu öll að fara í bæinn að versla og enda svo á að fara á KFC og borða þar 

kvöldmat. Tinna gat ekki stillt sig um að hlaupa í fang foreldra sinna og faðma þá að sér. „Ég 

er svo þakklát fyrir að eiga ykkur sem foreldra. Þið eruð best.“ 
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TIL UMHUGSUNAR 

1. Á afbrýðisemi rétt á sér? 

2. Hafið þið verið í sporum Tinnu að eiga erfitt 
með að samgleðjast öðrum? 

3. Hvað er að vera líkþrár? 

4. Af hverju ætli mennirnir hafi ekki snúið allir 
við til að þakka Jesú? 

5. Haldið þið að við gleymun að vera þakklát fyrir 
það sem við eigum? Af hverju? 
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7. kafli 

Hlýðni 

„Hlýðið á aga svo að þér verðið vitrir og látið hann eigi sem vind um eyrun þjóta.“  

                                                                                                      (orðskv. 8:33) 

 

Arnar rauk að ísskápnum og greip með sér skyrdrykk sem hann ætlaði að drekka á leiðinni í 

skólann. Hann var að flýta sér eins og vanalega því Tinna var löngu komin og orðin svolítið 

þreytt á að bíða eftir honum. „Arnar það er algjört lágmark að loka ísskápnum,“ kallaði 

mamma á eftir honum. „Já já,“ muldraði Arnar. „Það er nú kominn tími til, Arnar Friðriksson, 

að þú farir að hlýða því sem sem þú ert beðinn um að gera.“ Vá, kom mamma eitthvað 

öfugumegin fram úr rúminu hugsaði Arnar. En mamma var ekkert á þeim buxunum að fara að 

hætta. „Þú varst beðinn um að fara út með ruslið í gær, Arnar minn og það endaði með því að 

ég fór með það sjálf, svo áttir þú að taka til í herberginu þínu á fimmtudaginn en herbergið er 

enn þá í sama ástandinu. Svo samþykktir þú að safna saman öllum plastflöskunum og telja 

þær í poka en þær liggja allar á víð og dreif á þvottahúsgólfinu, Arnar minn. Þú verður að fara 

að taka þig taki, þetta gengur ekki svona.“ „Já, mamma ég skal gera það,“ sagði Arnar svona 

meira til þess að sleppa út frá þessu tuði. 

„Hvað er þetta með foreldra,“ sagði Arnar á leiðinni í skólann. „Það er alltaf verið að tuða í 

manni allan liðlangan daginn. Gera þau sér ekki grein fyrir því að við erum bara börn og við 

verðum að fá að haga okkur eins og börn.“ „Nákvæmlega, það er eins og foreldrar vilji bara 

eignast börn til þess að hafa einhver vinnudýr á heimilinu,“ bætti  Tinna við hneyksluð. 

Það var óvenju mikill ærslagangur í bekknum hjá Arnari og Tinnu í dag. Kannski voru þetta 

bara „mánudagslætin,“ eins og Jóna kennari kallaði þau.  

Í lok skóladagsins vildi Jóna fá að halda bekkjarfund með okkur. Ó,ó, það þýðir að við fáum 

örugglega skammir hugsuðu flestir nemendurnir í kennslustofunni.  
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Jóna sagði þeim að ekki væri hægt að gefa þeim „tappa“ í glerkrúsina í dag vegna þess hve 

nemendur voru háværir og óhlýðnir. Jóna hafði nefnilega ætlað að byrja í dag með 

umbunarkerfi í bekknum., þ.e.a.s. að í lok hvers skóladags ættum við  að fá gosflöskutappa í 

krús og því þægari og duglegri sem við værum því fleiri tappa fengjum við. Svo þegar við 

værum komin með ákveðinn tappafjölda fengjum við umbun t.d vídeodag, skemmtikvöld eða 

eitthvað annað sem við sjálf hefðum komið með óskir um. 

Hún útskýrði fyrir okkur að við værum komin á þann aldur að við ættum að geta borið meiri 

ábyrgð  á gjörðum okkar og svo sagði hún okkur líka að eftir því við eltumst yrði meira af 

okkur krafist. Það væri því algjörlega undir okkur komið hvort við fengjum einhverja umbun 

og tilbreytingu í skólanum. 

Í dag var síðsti dagurinn á tölvunámsekiðinu hjá Sillu frænku. Vinirnir áttu eftir að sakna þess 

að koma og leika við kettlingana og að ferðast um bókina góðu. „En allt tekur þetta nú enda,“ 

sagði Tinna spekingslega. 

Kettlingarnir voru orðnir pattaralegir og farnir að labba um allt húsið hennar Sillu. Það var 

engu líkara en að kettlingarnir hefðu sogið allan mátt frá Snoppu því hún var orðin svo lítil og 

ræfilsleg. „Ætli við sogum allan kraft úr foreldrum okkar“ hugsaði Tinna upphátt. „Hvað 

meinar þú?“ svaraði Arnar alveg ringlaður. „Jú, sjáðu til, við erum eiginlega eins og þessir 

kettlingar. „Bíddu, bíddu róleg Tinna erum við eins og kettlingar?“ „Já, við vorum ungabörn 

einu sinni og þá þurftu mamma og pabbi algjörlega að hugsa um okkur því við vorum eins og 

blindir kettlingar. Núna eru kettlingarnir hennar Snoppu kannski eins og ellefur ára börn sem 

leika sér og vilja bara hafa gaman og á meðan verður mamman alveg útkeyrð.“ Tinna ljómaði, 

hún var svo ánægð með þessa uppgötvun sína, það var eins og hún sæi móðurhlutverkið í nýju 

ljósi. „Ég held að þú sért eitthvað skrítin,“ sagði Arnar og ranghvolfdi augunum. 

„Jæja Tinna nú er komið að síðasta ferðalaginu í bili. Við skulum snúa lyklinum saman.“ 

Upplifunin að hverfa inn í sögulegan heim bókarinnar sem eitt sinn var svo ógnvekjandi, var 

þeim orðin svo eðlileg og jafnvel vinaleg. 

Þegar Tinna og Arnar opnuðu augun, voru þau stödd í afar fallegum garði. Svo fallegum að 

þau höfðu aldrei séð neitt þessu líkt. Inni í garðinum voru allar þær tegundir af blómum og 

trjám sem þau gátu ímyndað sér að til væri í heiminum. Litadýrðin og kyrrðin voru alveg 

hreint ólýsanlegar. Í miðjum garðinum rann fljót sem vökvaði allar jurtinar og trén og 

ávextirnir á trjánum voru mjög svo girnilegir. Tinna fann hvernig munnvatnsframleiðslan 
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örvaðist. „Ekki snerta á neinu, Tinna,“ hvíslaði Arnar áhyggjufullur yfir að Tinna tæki nú upp 

á einhverju sem kæmi þeim í vandræði. 

Arnar og Tinna voru forvitin og vildu skoða sig betur um á þessum fallega stað. Ekki leið á 

löngu þar til þau áttuðu sig á því að þau voru ekki ein í þessum garði. Dýr af öllum stærðum 

og gerðum bjuggu þarna og það undarlega var að öll dýrin lifðu í sátt og samlyndi og nærðu 

sig á gróðrinum í garðinum. „Ja hérna hér, þetta er eitthvað það undarlegasta sem ég hef séð á 

ævi minni,“ sagði Tinna forviða. „Ljónin virðast ljúf og vinalega og meira að segja virtust 

allar pöddurnar sætar og skaðlausar.“ 

„Erum við í einhverjum dýragarði?“ spurði Arnar. „Er ekkert fólk hérna í garðinum?“ Allt í 

einu áttaði Tinna sig á því hvar þau voru. „Arnar við erum í Paradís.“ „Já, það má alveg segja 

að við séum í hálfgerðri paradís,“ sagði Arnar. „Nei ég meina í alvöru Paradís, Edengarðinum, 

manstu þar sem Adam og Eva búa?“ „Vá, getur það verið?“ svarið Arnar undrandi. 

Skammt frá sáu þau mann og konu standa við tré sem var í miðjum garðinum. Þetta voru 

Adam og Eva og þau voru að ræða við höggorm. Höggormurinn var ekki eins og við þekkjum 

í dag því hann hafði fætur. „Ótrúlegt að menn og dýr gátu talað saman, þetta er alveg 

einstakur heimur“sagði Arnar alveg hugfanginn. „Þetta minnir mig á ævintýramyndir eins og 

Hringadróttinssögu.“ 

Þau heyra að höggormurinn segir við Evu: „ Er það satt að Guð hafi bannað ykkur að borða af 

öllum trjánum í garðinum?“ „Nei, það er ekki satt,“ sagði Eva, af öllum trjánum í garðinum 

megum við eta af en af skilningstré góðs og ills, sem er í miðjum garðinum, megum við ekki 

eta eða snerta því ef við gerum það deyjum við.“ „Vissulega munuð þið ekki deyja, sagði 

höggormurinn slægur, „Guð vill bara ekki að þið borðið af trénu því þá munuð þið verða eins 

og Guð.“ 

Eva horfði á tréð og sá að ávextirnir á því voru afar girnilegir. „Ég myndi ekki þora að borða 

af trénu,“ sagði Tinna við Arnar. „Ef Guð hefur bannað það þá hlýtur að vera ástæða fyrir því, 

hann veit örugglega betur,“ bætti Arnar við. Þessi ljóti höggormur er bara að reyna að 

eyðileggja fyrir þeim.“   

Eva freistaðist og át af trénu og gaf manni sínum líka að eta. Þegar þau höfðu etið af trénu 

upplaukst fyrir þeim að þau höfðu óhlýðnast Guði. Þau upplifðu skömm og reyndu að fela sig 

milli trjánna því Guð sjálfur gekk um garðinn. „Af hverju felið þið ykkur?“ spurði Guð Adam 
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og Evu. Hafið þið borðað af trénu sem er í miðjum garðinum?“ Adam svaraði: „Konan, sem 

þú gafst mér, gaf mér af trénu, og ég át?“ „Týpískt,“ sagði Tinna, „hann reynir að kenna 

konunni um það sem gerðist“. Þá spurði Guð  konuna: „Hvað hefir þú gjört?“ „Höggormurinn 

tældi mig, svo ég át.“ „Týpískt“ sagði Arnar og glotti, „það er alltaf einhverjum öðrum um að 

kenna en konunni.“  

Guð reiddist og refsaði þeim fyrir óhlýðnina og rak þau út úr garðinum. 

Í sömu andrá voru Arnar og Tinna stödd inni í stofu hjá Sillu gömlu. Þegar þau opnuðu 

augun, sáu þau Sillu standa inni í stofunni og hún horfði á þau þar sem þau birtust allt í einu 

inni á stofugólfinu hennar. 

„Úps,“ hugsaði Tinna með sér „hvernig eigum við að útskýra þetta.“ Arnar og Tinna urðu 

óðamála og töluðu hvort ofan í annað til að reyna að útskýra hvað hafði gerst þar til Silla 

gamla sagði: “Stoppið nú elskurnar mínar.“ Þið þurfið ekkert að útskýra fyrir mér, ég veit 

alveg hvað er í gangi.“ Arnar kyngdi munnvatni, kvíðinn yfir því hvaða afleiðingar þetta 

kynni að hafa.  

„Ég vissi allan tímann að þið væruð að skoða bókina mína og það var ástæðan fyrir því að ég 

bað ykkur um að passa kettlingana. Þegar ég var á ykkar aldri var mér gefin þessi bók af 

ömmu minni. Hún sagði mér að gæta hennar vel því hún ætti eftir að hjálpa mér í lífinu. Hún 

sagði mér líka að fleiri ættu eftir að vilja læra frá þessari bók og ég ætti að leyfa þeim, sem 

vildu, hafa aðgang að bókinni.  

Arnar leit á lykilinn í hendi sinni og á honum stóð:  

 

 „Hlýðið á aga svo að þér verðið vitrir og látið hann eigi sem vind um eyrun     

þjóta.“                                                                                      (Orðskv. 8:33) 
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TIL UMHUGSUNAR 

1. Ættu börn að hjálpa foreldrum sínum á 
heimilinu? 

2. Hvað þýðir það að það sér meira „krafist“ af 
manni eftir sem maður eldist? 

3. Eigum við það til að kenna öðrum um ófarir 
okkar líkt og Adam og Eva gerðu í 
garðinum? 

4. Var Guð óréttlátur að reka þau út úr Paradís 
eftir að þau óhlýðnuðust? 
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