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Najważniejsza

Historia
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Przecież 
obiecałeś opowiedzieć 

nam „najważniejszą 
historię”, nie 
pamiętasz?

Racja, obiecałem 
opowiedzieć wam 

„najważniejszą historię” 
z najważniejszej księgi, 

z Biblii. 

Prosimy 
cię, tatusiu!

Paweł, Eliza,
bądźcie grzeczni!

O co wam
chodzi?

Skąd
możemy
wiedzieć,
że Biblia 
jest Bożą 
księgą?

Historia 
biblijna?

Jest to nie 
tylko historia 

biblijna, 
lecz Boży 

plan dla całej 
ludzkości.
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Jaki 
naprawdę 
jest Bóg?

Bóg 
chyba 

nie pisze 
książek?

Dawno temu Bóg stworzył 
świat i wszystko, co w nim jest!

Stworzył On także ogród,
który nazwał Eden. Przygotował

to miejsce dla bardzo
szczególnej istoty.

Bóg troszczy się o nas i odpowiada na nasze 
modlitwy, gdy prosimy Go o pomoc. Jest On 
święty i czysty. Chociaż my nie możemy Go 

zobaczyć, On widzi i wie wszystko. Pozwólcie, 
że tatuś opowie wam tę historię, a wtedy 

zrozumiecie, jaki jest Bóg.

Dla nas!

Pawełku, Bóg użył 40 różnych ludzi. 
To właśnie oni pisali Biblię przez 

1500 lat. Całe Pismo Święte zawiera 
66 ksiąg i wszystkie one doskonale 
do siebie pasują. Tylko Bóg mógł 

to sprawić.
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Stworzenie 
Adama i Ewy
Werset biblijny: 1 Księga Mojżeszowa 1, 2

Bóg powiedział: „Uczyńmy człowieka na 
nasz obraz, który będzie jak my”. Stworzył 
więc człowieka z prochu ziemi i tchnął w 
niego życie. W ten sposób człowiek stał się 
żywą istotą.

„Z prochu ziemi?”
„Tak, Pawełku, Bóg może uczynić wszystko!”
Wtedy Bóg powiedział: „Nie jest dobrze, 

gdy człowiek jest sam. Stworzę kogoś, kto 
będzie dla niego przyjacielem i pomocą”. 
Wówczas Bóg uśpił Adama i w czasie snu 
wyjął jedno z jego żeber, i uczynił z niego 
kobietę.

Bóg przyprowadził następnie kobietę, Ewę, do 
Adama, jako jego żonę.

W samym środku ogrodu Eden Bóg 
umieścił drzewo życia oraz drzewo 
poznania dobra i zła, a następnie 
powiedział do ludzi: „Możecie jeść owoce 
z każdego drzewa w ogrodzie, ale z 
drzewa poznania dobra i zła nie wolno 
wam jeść. Jeżeli zjedlibyście z niego owoc, 
umarlibyście”.

Adam wraz z Ewą mieszkali w ogrodzie i byli 
bardzo szczęśliwi. Byli blisko Boga i rozmawiali 

z Nim. Niestety, pewnego dnia...
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Adam i Ewa grzeszą
Werset biblijny: 1 Księga Mojżeszowa 3

Szatan, Boży nieprzyjaciel, nie chciał, aby Adam i Ewa 
żyli z Bogiem, i byli Mu posłuszni. Pewnego dnia udawał 
węża.

Zadał Ewie pytanie: „Czy Bóg naprawdę 
powiedział, że nie możecie jeść owoców z jednego 
drzewa w ogrodzie?”

Ewa odparła mu: „Bóg powiedział, że nie możemy 
jeść owoców z jednego tylko drzewa, które jest w 
środku ogrodu, ponieważ wtedy umarlibyśmy”.

„Nie umrzecie!” - szepnął diabeł - „Ale za to 
staniecie się jak sam Bóg”.

To przekonało kobietę. Owoce z tego drzewa 
wyglądały tak świeżo i smacznie, a na dodatek 
mogły sprawić, że będzie mądra! Dlatego...

„NIE! Nie jedz tego owocu Ewo!” 
„Dobra rada, Pawełku, ale niestety, Ewa i Adam 

zjedli ten owoc”.
Nagle, w życiu ludzi pojawił się strach, a kiedy 

Bóg przechadzał się po ogrodzie, ukryli się przed 
Nim. W ten sposób ludzie zgrzeszyli, ponieważ wybrali 

nieposłuszeństwo Bogu, za które Pan wygonił ich z 
ogrodu Eden.
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Wygonił ich? 
Czy już ich 
nie kochał? 

Ja nie 
posłuchałabym 

szatana!

Czy kiedykolwiek 
zobaczyli jeszcze 

Boga?

Chwileczkę, uspokójcie 
się. Bóg nie przestał kochać 

ludzi, ale On nienawidzi 
grzechu. Grzech jest tym,  
co oddziela  
nas od Boga. Dlaczego 

Bóg umieścił 
w ogrodzie to 

drzewo?
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Bóg kochał
Adama i Ewę, i

dlatego chciał, aby
mieli oni wolną
wolę. Aby sami
mogli wybrać, 

czy chcą być Mu 
posłuszni. 

Niestety, wybrali
nieposłuszeństwo
Bogu. Nie zdawali
sobie sprawy, że
oddzielenie od
Stwórcy będzie 
takie straszne.

I ponieważ Adam i 
Ewa zgrzeszyli,

wszyscy ludzie po
nich rodzą się z
grzeszną naturą,

oddzieleni od Boga.

Czy to znaczy,
że z ich powodu

nie możemy być z
Bogiem? To nie

jest w porządku!

Nie tylko z ich powodu,
Pawełku. Wszyscy grzeszymy, 
gdy robimy źle. Ale nie martw
się, Bóg miał wspaniały plan

pojednania nas ze Sobą.
Potrzebował tylko jednej 

doskonałej osoby.

O właściwym
czasie Bóg rozpoczął
spełniać swój plan. To
największe wydarzenie
zaczęło się od narodzin

małego dzieciątka!
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Narodziny Jezusa
Werset biblijny: Ewangelia Mateusza 1, Ewangelia Łukasza 2

Bóg dał Marii swojego własnego Syna. Wybrał także Józefa, 
aby pomagał troszczyć się o dzieciątko. Ponieważ dziecko było 
Bożym Synem, urodziło się bez grzechu.

Anioł ukazał się Józefowi w czasie snu i powiedział do 
niego: „Maria będzie miała syna i nazwiecie go Jezus, bo 
zbawi swój lud od grzechu”. („Jezus” znaczy Pan zbawia)

Niedługo przed narodzeniem dzieciątka, Józef i Maria udali 
się do Betlejem.
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Podczas ich pobytu w Betlejem, Maria urodziła 
dziecko i był to syn.

Bóg posłał aniołów, aby powiedzieli ludziom o narodzinach 
Jego syna. Przyszli oni do żłóbka, gdzie narodził się Jezus i 
zobaczyli cud: Syn Boży narodził się jako dziecię!

„Jezus wychowywał się jak wy i inne dzieci”.
„Czy On chodził do szkoły, tatusiu? Czy bawił się?”
„Tak, Pawełku. Był On również posłuszny swoim 

rodzicom, a także swojemu prawdziwemu Ojcu, Bogu. Jezus 
nigdy nie zgrzeszył!”

MIS Polish.indd   11MIS Polish.indd   11 9/30/21   1:55 PM9/30/21   1:55 PM



Jezus naucza
Wersety biblijne: Ewangelia Łukasza 2, Ewangelia Mateusza 22, 
Ewangelia Jana 3

Kiedy Jezus skończył dwanaście lat, był w 
Jerozolimie wraz z nauczycielami.

Będąc w świątyni dyskutował z nimi o bardzo 
ważnych sprawach. Wszyscy, którzy słuchali go, 
byli zdumieni jego mądrymi odpowiedziami.

Jezus wzrastał i był coraz mądrzejszy. Bóg i 
wszyscy ludzie, którzy go znali, kochali go.

Gdy Jezus miał trzydzieści lat, zaczął nauczać 
i głosić. Uczył, że Bóg troszczy się o to, jak ludzie 
postępują i myślą. Powiedział także: „Musicie kochać 
Pana Boga całym sercem, całą duszą i umysłem; 
jest to najważniejsze przykazanie. Drugie, tak 
samo ważne, brzmi: Kochaj swojego bliźniego, 
jak siebie samego”.

Głosząc o wspaniałym planie przyprowadzenia 
ludzi z powrotem do Boga, Jezus powiedział: „Bóg tak 
bardzo umiłował świat, że poświęcił swojego 
jedynego syna, aby każdy, kto w niego wierzy nie 
zginął, ale miał wieczne życie”.

„Ja wierzę w Jezusa, tatusiu!” 
„To wspaniale, Elizko!”
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Jezus uzdrowiciel
Wersety biblijne: Ewangelia Mateusza 4, 9

Jezus pomagał ludziom zobaczyć, 
jaki naprawdę jest Bóg. Pokazywał im, 
że Niebieski Ojciec kocha ich. Jednym 
ze sposobów przekazania im tego 
poselstwa było uzdrawianie ludzi z 
wszelkiej choroby i dolegliwości.

Chorzy przychodzili do niego, 
gdyż chcieli być uzdrowieni. 
Bez względu na to, jak straszne 
mieli choroby, Jezus uzdrawiał 
wszystkich: zawładniętych 
przez demony, epileptyków, 
sparaliżowanych itp.

Pewnego dnia dostojnik padł na 
kolana przed Jezusem.

„Moja córka właśnie 
umarła” - powiedział -
„ale ty możesz 
przywrócić ją do 
życia, gdy pójdziesz 
ze mną i położysz 
na nią ręce”.

Jezus poszedł, 
wziął dziewczynkę za 
rękę, a ona wstała!

„Ojej! Jezus naprawdę 
uzdrawiał ludzi, tatusiu?”

„Tak, Pawełku. Dla Niego 
nic nie jest niemożliwe!”
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Jezus czyniący cuda
Wersety biblijne: Ewangelia Mateusza 14, Ewangelia Jana 6

„Jezus czynił cudowne i zadziwiające rzeczy. Uciszał On 
burze i chodził po wodzie!”

„To musiało być fantastyczne!”
„Prawda, Pawełku. Pewnego razu ponad pięć tysięcy ludzi 

-słuchając nauczania - poszło za Jezusem w odludne miejsce. 
Jego przyjaciele i uczniowie chcieli rozesłać ludzi do domu, 
ponieważ był już czas na kolację”.

Jezus powiedział do nich: „To nie jest konieczne - 
wy ich nakarmcie”.

Andrzej, jeden z uczniów, odparł: „Jest tutaj 
chłopiec, który ma pięć bochenków chleba i dwie rybki, 
ale to za mało dla wszystkich ludzi”.

Jezus wziął chleb, podziękował za niego Bogu, łamał 
i rozdawał uczniom, którzy następnie rozdawali go 
ludziom. To samo zrobił z rybkami. Wszyscy jedli tyle 
ile chcieli!

„Teraz pozbierajcie resztki jedzenia” - powiedział 
Jezus do swoich uczniów - „aby nic się nie zmarnowało”.

Na początku było tylko pięć chlebów, lecz uczniowie 
zebrali dwanaście pełnych koszy resztek chleba, 
których ludzie nie zjedli!

„To znaczy, że mieli więcej resztek niż chleba na 
początku?’’

„Zgadza się, Elizo. Jezus uczył ludzi w ten 
sposób, że Bóg może zaspokoić każdą ich 
potrzebę. On może zaspokoić również 
każdą naszą potrzebę, gdy Go o to prosimy”.
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Jezus i dzieci
Wersety biblijne: Ewangelia Mateusza 19, Ewangelia Marka 10

„Jezus pokazywał ludziom, że Bóg kocha dzieci. Dzieci 
pomagały Mu (jak ten chłopiec z chlebem i  rybkami ) . On je 
uzdrawiał, a nawet wzbudzał z martwych”.

Pewnego dnia przyprowadzono dzieci do Jezusa, 
aby nałożył na nie ręce i modlił się. Uczniowie 
rzekli jednak, że ludzie nie powinni zawracać głowy 
mistrzowi takimi błahostkami.

Gdy Jezus to usłyszał, powiedział: „Nie zabraniajcie 
dzieciom przychodzić do mnie. 
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Nikt, kto nie ma takiej wiary, jak one, nie może wejść 
do Bożego Królestwa”. Brał dzieci w swoje ramiona, 
kładł na nie ręce i błogosławił je.

„Ja również chcę być błogosławiony przez Jezusa!” 
„Oczywiście, że możesz, Pawełku. Jezus jest dzisiaj taki sam i 

tak samo kocha dzieci”.
„Chociaż Jezus czynił tak wiele wspaniałych rzeczy, nie 

wszyscy lubili Go. Religijni przywódcy byli bardzo źli na Niego. 
Byli zazdrośni, gdyż ludzie bardzo lubili Jezusa. I dlatego 
postanowili Go zabić”.
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Aresztowanie i skazanie Jezusa
Wersety biblijne: Ewangelia Łukasza 22, Ewangelia Jana 19

„Pewnej nocy, gdy Jezus rozmawiał ze swoimi 
przyjaciółmi, przyszli po Niego - nasłani przez religijnych 
przywódców - ludzie uzbrojeni w kije i miecze”.

Uczniowie krzyknęli: „Panie, czy mamy walczyć? 
Mamy miecze!” I wtedy Piotr odciął jednemu z 
napastników prawe ucho.

Jezus odpowiedział jednak: „Nie stawiajcie 
oporu”. Następnie dotknął zranionego i uzdrowił go.
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„Jezus uzdrowił jednego ze swoich nieprzyjaciół?”
„Tak, Elizo. On kocha każdego”.
Jezus został pojmany i aresztowany. Przyprowadzono 

Go następnie przed władcę tej okolicy, Piłata. Żołnierze bili 
Jezusa, nałożyli mu na głowę cierniowe gałązki i naśmiewali 
się z Niego. Wtedy Piłat przemówił do ludzi.

„Stawiam tego człowieka przed wami, ponieważ 
nie znajduję w nim winy”.

„Precz z nim” - krzyczeli ludzie - „ukrzyżuj go!”
I Piłat wydał Jezusa na ukrzyżowanie.
„Ale On nie uczynił nic złego! To nie w porządku!” 
„To prawda, Pawełku. Lecz pamiętaj, Bóg miał plan”.
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Jezus umiera na krzyżu
Werset biblijny: Ewangelia Łukasza 23

„Żołnierze przybili Jezusa do krzyża”.
Jezus powiedział: „Ojcze przebacz tym ludziom, 

ponieważ oni nie wiedzą, co robią”.
Wraz z Nim ukrzyżowano dwóch złoczyńców. 

Jeden z nich szydził z Jezusa: „Czy to Ty jesteś 
Mesjaszem? (Mesjasz to inne imię Bożego Syna) 
Udowodnij to i uratuj siebie i nas przy okazji!”

Drugi złoczyńca oburzył się na te słowa: „Czy ty 
nie boisz się Boga nawet w obliczu swojej śmierci? 
My zasłużyliśmy na śmierć za nasze przestępstwa, 
a ten człowiek nie uczynił nic złego”. Wtedy zwrócił 
się do Jezusa: „Pamiętaj o mnie, gdy będziesz już w 
swoim Królestwie.”

Jezus odparł mu: „Zapewniam cię, będziesz ze 
mną w niebie.”

„On miał być po śmierci z Jezusem?!” 
„Tak, Elizo!”
Potem Jezus zawołał do swojego Ojca i umarł. 
„Hej! Czy to Jezus jest tą osobą z Bożego planu?” 
„Tak, Pawełku. Bóg posłał na świat swojego Syna, Jezusa. 

I On umarł, ukarany za nasze grzechy.”
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Jezus żyje
Wersety biblijne: Ewangelia Mateusza 28, Ewangelia Łukasza 24

Przyjaciele Jezusa złożyli Jego ciało w grobie. 
Pierwszego dnia tygodnia, wcześnie rano, kobiety poszły 

do grobu.
Nagle rozległo się trzęsienie ziemi, ponieważ anioł 

zstąpił z nieba i odsunął kamień zasłaniający wejście 
do grobu Jezusa.

„Nie obawiajcie się” - powiedział - „Wiem, że 
szukacie Jezusa, który został ukrzyżowany. Nie ma Go 
tutaj! Powstał z martwych, tak jak zapowiedział. 
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Idźcie teraz szybko i powiedzcie o tym Jego uczniom”.
„To jest najlepsza część!”
„To prawda, Pawełku! Po tym, jak Jezus spłacił już cenę 

naszego grzechu, Bóg wzbudził Go z martwych. To wszystko 
było Bożym planem”.

Później, gdy uczniowie rozmawiali o tym wydarzeniu, Jezus 
pojawił się nagle pośród nich i powiedział: „Pokój z 
wami”. Wszyscy przerazili się bardzo, gdyż myśleli, że 
widzą ducha!

„Dlaczego boicie się” - zapytał Jezus - „Spójrzcie na 
moje ręce i stopy, dotknijcie mnie. To jestem Ja!”
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Gdzie Jezus jest dzisiaj?
Werset biblijny: Ewangelia Jana 16, Dzieje Apostolskie 1

„Jezus był ze swoimi uczniami przez kilka tygodni”.
„Musieli być szczęśliwi!”
„Tak, ale gdzie Jezus jest dzisiaj?”
„Dobre pytanie, Elizko”.
Jezus powiedział: „Będzie lepiej dla was, abym 

odszedł, ponieważ jeżeli nie odejdę, Duch święty nie 
przyjdzie. Gdy odejdę, poślę Go do was”.

MIS Polish.indd   26MIS Polish.indd   26 9/30/21   1:55 PM9/30/21   1:55 PM



Kiedy Jezus skończył rozmawiać ze swoimi uczniami, wzniósł 
się w górę do nieba i zniknął w chmurach. Dwóch aniołów 
powiedziało do uczniów: „Jezus odszedł do nieba, lecz 
pewnego dnia powróci!”

Pewnego dnia Jezus powróci po Boże dzieci, to znaczy po 
każdego, kto wierzy, że Jezus umarł za jego grzechy i przebaczył 
wszelką winę. Na wieki będziemy z Nim. Nic nie może nas 
oddzielić od Bożej miłości!
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Ja chcę być
Bożym dzieckiem,

abym mógł
być z Nim.

To wspaniale, Pawełku! To jest najważniejsza
decyzja w twoim życiu! Biblia mówi, że grzech

oddziela nas od Boga. I dlatego w innym miejscu jest
napisane: „Jeżeli wyznasz swoimi ustami, że Jezus

jest Panem, a w sercu swoim uwierzysz, że Bóg
wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem 
wierząc sercem, zostajemy przez Boga usprawiedliwieni, 

a wyznając ustami, jesteśmy 
zbawieni”.

List do Rzymian 10:9-10

Ja mogę to 
powiedzieć, ponieważ 

naprawdę wierzę 
w Jezusa!

Powiedzmy to Bogu. On zawsze nas
wysłuchuje, Pawełku. On zawsze wysłuchuje

naszych modlitw i odpowiada na nie.
Powtórz więc za mną słowa modlitwy.
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Drogi Boże, Wiem, że jestem grzesznikiem. 
Podejmowałem niewłaściwe decyzje i robiłem złe 
rzeczy. Przepraszam Cię za to, przebacz mi. Wiem, 
że Twój Syn, Jezus Chrystus, 
umarł za moje grzechy i 
wierzę, że wzbudziłeś Go 
z martwych. Pragnę, aby 
Jezus był moim Panem. 
Dziękuję, że mnie kochasz 
i teraz czynisz mnie swoim 
dzieckiem. Proszę, wypełnij 
mnie teraz swoim Duchem, 
abym miał moc być Ci 
posłuszny. Amen.
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Ojej! Jestem teraz Bożym 
dzieckiem, nieprawdaż?

Oczywiście!

Abyś mógł bardziej 
poznawać Boga, rozmawiaj 
z Nim w modlitwie i czytaj o 

Nim w Jego księdze, Biblii. 
On będzie mówił do ciebie 

słowami tej księgi, pokazując 
ci, co chce przez ciebie 

czynić.

Miłowanie
Boga, mówienie
innym ludziom

o Jezusie, 
pokazywanie

im Jego miłości 
i mocy.

Co to są 
za rzeczy, 
tatusiu?

Jezus powiedział swoim naśladowcom: 
„Idźcie i czyńcie z ludzi moich uczniów... 
Uczcie ich przestrzegać tego wszystkiego, 

czego was nauczyłem. Jednego bądźcie pewni: 
Zawsze jestem z wami”. Ewangelia Mateusza 28:19-20
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Gdy Jezus odchodził do nieba,
obiecał zesłać nam Ducha Świętego.

On będzie cię prowadził, uczył i dawał moc,
abyś mógł mówić innym o Jezusie.

Chcę o tym 
powiedyieć 

moim 
przyjaciołom!

Hej! Właśnie
wydarzyło się

coś wspaniałego!
To może również

stać się w 
twoim życiu! 

Możesz uwierzyć 
i podjąć tę samą 
decyzję, którą 
ja podjąłem!

Módl się, a  Bóg 
cię wysłucha.  
On kocha cię,

przebaczy ci twoje
grzechy i uczyni

swoim dzieckiem.
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