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Γιάννη, Ελένη!
Τι συμβαίνει;
Σε
παρακαλώ,
Μπαμπά!

Σωστά! Την πιο
σημαντική ιστορία από
το πιο σημαντικό βιβλίο:
την Αγία Γραφή, το βιβλίο
του Θεού.

Μια
βιβλική
ιστορία;
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Υποσχέθηκες
να μας πεις την πιο
σημαντική ιστορία,
θυμάσαι;

Όχι απλά μια
βιβλική ιστορία.
Είναι η ιστορία
ολόκληρης
της Βίβλου: Πώς ξέρουμε
το σχέδιο του ότι η Βίβλος
Θεού για την
είναι το
ανθρωπότητα.
βιβλίο
του Θεού;
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Ο Θεός χρησιμοποίησε 40 διαφορετικούς
ανθρώπους, Γιάννη. Χρειάστηκαν 1.500
χρόνια για να γράψουν την Αγία Γραφή,
που περιλαμβάνει 66 βιβλία. Όλα
Ο Θεός
αυτά τα βιβλία συμφωνούν μεταξύ τους
γράφει
και ταιριάζουν απόλυτα. Μόνο ο Θεός
βιβλία; μπορούσε να φτιάξει ένα τέτοιο βιβλίο.

Πώς είναι
πραγματικά ο
Θεός;

Ο Θεός νοιάζεται για μας και απαντάει
όταν Του ζητάμε βοήθεια. Εσύ δεν μπορείς
να Τον δεις αλλά Εκείνος και βλέπει και
γνωρίζει τα πάντα. Και μπορεί να κάνει
τα πάντα. Αφήστε τον μπαμπά να σας πει
την ιστορία και θα καταλάβετε.
Πριν από πολύν καιρό, ο Θεός
έκανε τον κόσμο και ό,τι υπάρχει
σ’αυτόν! Μετά ο Θεός έφτιαξε
έναν κήπο και τον ονόμασε
Εδέμ. Τον ετοίμασε για μια
πολύ ξεχωριστή δημιουργία.

Εμάς!
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Η Δημιουργία:
ο Αδάμ και η Εύα
Βιβλική Αναφορά: Γένεση 1, 2

Ο Θεός είπε: «Ας κάνουμε τον άνθρωπο
κατά την εικόνα μας, για να είναι όπως
εμείς». Και ο Κύριος ο Θεός έπλασε το
σώμα του ανθρώπου από χώμα και φύσηξε
μέσα του πνοή ζωής. Και ο άνθρωπος
ζωντάνεψε.
«Από χώμα;»
«Ναι, Γιάννη. Ο Θεός μπορεί να κάνει τα
πάντα!»
Τότε ο Θεός είπε: «Δεν είναι καλό ο
άνθρωπος να είναι μόνος του. Θα του
φτιάξω ένα σύντροφο να τον βοηθάει».
Έτσι ο Θεός έκανε τον Αδάμ να πέσει σε
βαθύ ύπνο. Πήρε ένα από τα πλευρά του
Αδάμ και έπλασε την γυναίκα.
Ο Θεός έδωσε την γυναίκα, την Εύα, στον
Αδάμ για γυναίκα του.
Στο κέντρο του κήπου, ο Θεός έβαλε το
δέντρο της ζωής και το δέντρο της γνώσης
του καλού και του κακού. Όμως, ο Κύριος
ο Θεός προειδοποίησε τον άνθρωπο:
«Μπορείς να τρως ελεύθερα από όλα τα
φρούτα και τους καρπούς στον κήπο, εκτός
από τον καρπό του δέντρου της γνώσης
του καλού και του κακού. Αν φας από αυτό
το δέντρο, σίγουρα θα πεθάνεις».
Ο Αδάμ και η Εύα ζούσαν στον κήπο και
ήταν πολύ ευτυχισμένοι. Ήτανε κοντά
στον Θεό και απολάμβαναν την
παρέα Του.
Όμως, μια μέρα…
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Η Αμαρτία του Αδάμ
και της Εύα
Βιβλική Αναφορά: Γένεση 3

Ο Σατανάς, ο εχθρός του Θεού, μεταμορφώθηκε σαν
φίδι. Δεν ήθελε να είναι ο Αδάμ και η Εύα μαζί με τον
Θεό και να Τον υπακούν.
Ρώτησε την Εύα: «Είπε αλήθεια ο Θεός ότι δεν
πρέπει να τρώτε κανένα από τα φρούτα και τους
καρπούς του κήπου;» Εκείνη του απάντησε: «Μόνο
από τον καρπό του δέντρου που είναι στο κέντρο του
κήπου δεν μας επιτρέπεται να φάμε. Ο Θεός λέει ότι
δεν πρέπει να τον φάμε ούτε να τον αγγίξουμε αλλιώς
θα πεθάνουμε».
«Δεν θα πεθάνετε!» το φίδι είπε σφυριχτά. «Θα
γίνετε σαν τον Θεό!»
Η γυναίκα είχε πειστεί. Ο καρπός έδειχνε τόσο
νόστιμος και λαχταριστός, και θα την έκανε τόσο
σοφή! Έτσι εκείνη…
«ΟΧΙ! Μην το φας, Εύα!»
«Καλή συμβουλή, Γιάννη. Όμως, εκείνη τον
έφαγε, όπως και ο Αδάμ επίσης».
Ξαφνικά, φοβήθηκαν. Κρύφτηκαν από τον
Θεό όταν ήρθε να περπατήσει στον κήπο. Είχαν
αμαρτήσει διαλέγοντας να μην υπακούσουν τον
Θεό. Γι’αυτό Εκείνος τους έστειλε μακρυά,
έξω από τον Κήπο
της Εδέμ.
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Τους έστειλε
μακρυά; Δεν τους
αγαπούσε πια ο
Θεός;
Εγώ δεν θα
είχα ακούσει
τον Σατανά!

Είδαν ποτέ ξανά
τον Θεό;
Υπομονή! Ηρεμήστε! Ο
Θεός ακόμα τους αγάπαγε.
Αλλά μισεί την αμαρτία.
Η αμαρτία μας χωρίζει από
τον Θεό.

Γιατί, έβαλε,
τότε, το δέντρο
εκεί μέσα;
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Ο Θεός αγαπούσε
τον Αδάμ και την
Εύα. Ήθελε να
έχουν μια επιλογή,
να διαλέξουν από
μόνοι τους να Τον
αγαπούν και να Τον
υπακούν. Όμως,
εκείνοι διάλεξαν
να μην Τον
υπακούσουν.
Δεν ήξεραν πόσο
απαίσιος θα ήταν
ο χωρισμός από
τον Θεό.

Και, επειδή
εκείνοι διάλεξαν να
αμαρτήσουν, όλοι όσοι
γεννήθηκαν μετά από
αυτούς είχαν αμαρτωλή
φύση και ήταν κι αυτοί
χωρισμένοι από τον
Θεό, επίσης.

Όχι μόνο εξαιτίας τους,
Γιάννη. Όλοι αμαρτάνουμε
όταν κάνουμε λάθη. Αλλά ο
Θεός είχε ένα υπέροχο σχέδιο
για να μας κάνει σωστούς και
πάλι μαζί Του. Χρειαζόταν
μόνο ένα τέλειο άτομο να
πεθάνει για τις αμαρτίες μας.
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Εννοείς ότι δεν
μπορούμε να είμαστε
μαζί με τον Θεό
εξαιτίας τους; Αυτό
δεν είναι δίκαιο!

Όταν όλα ήταν
έτοιμα, ο Θεός έβαλε
σε δράση το σχέδιο
Του. Ξεκίνησε με
ένα μωρό!
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Ο Ιησούς Γεννιέται
Βιβλική Αναφορά: Ματθαίος 1, Λουκάς 2

Ο Θεός έδωσε στην Μαρία τον μόνο Του Γιο ως ένα
μωρό. Διάλεξε τον Ιωσήφ να βοηθήσει την Μαρία να
Τον φροντίζει. Κι επειδή το μωρό ήταν Γιος του Θεού
γεννήθηκε χωρίς αμαρτία.
Ένας άγγελος του Κυρίου φανερώθηκε στον Ιωσήφ
σε όνειρο. Ο άγγελος του είπε: «Η Μαρία θα κάνει ένα
γιο και να τον ονομάσεις Ιησού, γιατί Αυτός θα σώσει
τον λαό Του από τις αμαρτίες τους». («Ιησούς» σημαίνει
ο Κύριος σώζει).
Λίγο πριν γεννηθεί το μωρό,
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ο Ιωσήφ και η Μαρία έπρεπε να πάνε στη Βηθλεέμ.
Όσο ήταν εκεί, η Μαρία γέννησε το πρώτο της παιδί,
έναν γιο.
Ο Θεός έστειλε αγγέλους να πουν στον κόσμο για
την γέννηση του Γιου Του. Ήρθαν για να δουν αυτό το
καταπληκτικό γεγονός: ο Γιος του Θεού γεννημένος ως ένα
μωρό!
«Ο Ιησούς μεγάλωσε σαν κι εσάς, παιδιά».
«Πήγαινε σχολείο, μπαμπά; Και έπαιζε;»
«Ναι, Γιάννη. Και υπάκουγε και
τους γονείς του και ήταν υπάκουος και
στον πραγματικό του Πατέρα,
τον Θεό. Και ποτέ δεν αμάρτησε!»
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Ιησούς ο Δάσκαλος
Βιβλική Αναφορά: Λουκάς 2, Ματθαίος 22, Ιωάννης 3

Όταν ήταν 12 χρονών, ο Ιησούς ήταν στην
Ιερουσαλήμ με τους δασκάλους.
Ήταν στον ναό συζητώντας βαθιές ερωτήσεις
μαζί τους. Και όλοι όσοι Τον άκουγαν έμεναν
έκπληκτοι με την σύνεσή Του και τις απαντήσεις
Του. Ο Ιησούς αύξανε σε ανάστημα και σε σοφία
και ήταν αγαπητός και από τον Θεό και από όλους
όσους Τον ήξεραν.
Όταν ήταν 30 χρονών, ο Ιησούς άρχισε να κηρύττει
και να διδάσκει. Δίδασκε ότι ο Θεός νοιάζεται για το
πώς οι άνθρωποι σκέφτονται και πράττουν. Και είπε:
«Πρέπει να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με όλη
σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή και με όλο
σου το νου. Αυτή είναι η πρώτη και η μεγαλύτερη
εντολή. Η δεύτερη που είναι το ίδιο σημαντική είναι:
«Αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου».
Ο Ιησούς τους είπε για το υπέροχο σχέδιο του Θεού
να μας φέρει πίσω κοντά Του.
Είπε: «ο Θεός τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο
που έδωσε τον μόνο Του Γιο για να μην χαθεί
όποιος πιστεύει σ’ Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια
ζωή».
«Εγώ πιστεύω στον Ιησού, μπαμπά!»
«Πάρα πολύ ωραία, Ελένη!»
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Ιησούς ο Θεραπευτής
Βιβλική Αναφορά: Ματθαίος 4, 9

Ο Ιησούς βοήθησε ακόμα τους
ανθρώπους να δουν πώς ήταν ο Θεός.
Τους έδειξε ότι ο Θεός τους αγαπάει.
Ένας τρόπος που το έκανε αυτό ήταν
θεραπεύοντας κάθε είδους αρρώστια
και ασθένεια.
Οι άρρωστοι γινόντουσαν
καλά. Όποια κι αν ήταν η
αρρώστια τους και ο πόνος
τους, είτε ήταν κυριευμένοι από
δαιμόνια, είτε ήταν επιληπτικοί,
είτε ήταν παράλυτοι, ο Ιησούς
τους θεράπευε όλους.
Μια φορά, ένας άρχοντας του
λαού γονάτισε μπροστά στον Ιησού.
«Η κορούλα μου μόλις
πέθανε», είπε, «αλλά
Εσύ μπορείς να την
φέρεις πίσω στην
ζωή αν απλά έρθεις
και βάλεις το χέρι
Σου πάνω της». Ο
Ιησούς πήγε και
έπιασε το κοριτσάκι
από το χέρι κι εκείνη
σηκώθηκε!
«Πωπω! Ο Ιησούς
πραγματικά θεράπευε
κόσμο, ε μπαμπά;»
«Σωστά, Γιάννη. Και
συνέχιζει να θεραπεύει και
σήμερα. Τίποτα δεν είναι
δύσκολο για Αυτόν!»
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Ιησούς ο Θαυματοποιός
Βιβλική Αναφορά: Ματθαίος 14, Ιωάννης 6

«Ο Ιησούς έκανε κι άλλα υπέροχα και θαυμάσια
πράγματα. Γαλήνεψε καταιγίδες και περπάτησε πάνω στο
νερό!»
«Αυτό πρέπει να ήταν καταπληκτικό!»
«Όντως ήταν Γιάννη. Μια άλλη φορά, πάνω από 5.000
άνθρωποι ακολούθησαν τον Ιησού σε ένα απόμακρο μέρος.
Οι μαθητές Του ήθελαν να στείλει τον κόσμο πίσω
στην πόλη για να αγοράσουν φαγητό, γιατί η ώρα ήταν
περασμένη».
Ο Ιησούς αποκρίθηκε: «Δεν χρειάζεται. Να τους
ταϊσετε εσείς.» Ο Ανδρέας τότε είπε: «Υπάρχει εδώ
ένα μικρό αγόρι με πέντε φραντζολάκια κριθαρένιο
ψωμί και δύο ψάρια! Αλλά πώς να φτάσουν αυτά για
όλο αυτό το μεγάλο πλήθος;»
Ο Ιησούς πήρε τα ψωμιά, ευχαρίστησε τον Θεό και
τα μοίρασε στον κόσμο. Ύστερα, έκανε το ίδιο με τα
ψάρια. Και όλοι έφαγαν και χόρτασαν!
«Τώρα μαζέψτε ό,τι έμεινε» είπε ο Ιησούς στους
μαθητές Του, «για να μην πάει τίποτα χαμένο».
Ξεκίνησαν με πέντε φραντζολάκια κριθαρένιο
ψωμί αλλά με τα κομμάτια του ψωμιού που
περίσσεψαν από αυτά που δεν έφαγε ο κόσμος
γέμισαν δώδεκα κοφίνια!
«Περίσσεψαν περισσότερα από το φαγητό
που είχαν αρχικά;»
«Ακριβώς, Ελένη. Ο Ιησούς
τους δίδαξε ότι ο Θεός μπορεί να
εκπληρώσει όλες τους τις ανάγκες.
Θα κάνει το ίδιο και για μας όταν Του
το ζητήσουμε».
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Ο Ιησούς και τα Παιδάκια
Βιβλική Αναφορά: Ματθαίος 19, Μάρκος 10

«Ο Ιησούς έδειξε στους ανθρώπους ότι ο Θεός αγαπά τα
παιδιά. Τα θεράπευσε, τα άφησε να Τον βοηθήσουν (όπως
το αγόρι με το φαγητό), ακόμα και από τους νεκρούς τα
ανέστησε!»
Μερικά παιδάκια ήρθαν στον Ιησού για να βάλει
Εκείνος τα χέρια Του πάνω τους και να προσευχηθεί για
αυτά. Οι μαθητές τους είπαν να μην Τον ενοχλούν.
Όταν ο Ιησούς είδε τι συνέβαινε, είπε: «Αφήστε τα
παιδιά να έρθουν σε μένα. Μην τα σταματάτε!
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Όποιος δεν έχει πίστη σαν τη δική τους, δεν θα μπει
ποτέ στη Βασιλεία του Θεού». Τότε, πήρε τα παιδιά
στην αγκαλιά Του, έβαλε τα χέρια Του πάνω στα
κεφαλάκια τους και τα ευλόγησε.
«Θέλω κι εγώ να ευλογηθώ από τον Ιησού!»
«Μπορείς, Γιάννη. Ο Ιησούς είναι ο ίδιος και σήμερα και
αγαπά τα παιδάκια το ίδιο πολύ.
Δεν άρεσε σε όλους, όμως, ο Ιησούς. Αυτά που έκανε και
δίδασκε, θύμωναν πάρα πολύ τους θρησκευτικούς αρχηγούς.
Ζήλευαν που ο κόσμος Τον αγαπούσε τόσο πολύ. Γι’αυτό,
σχεδίαζαν να Τον ξεφορτωθούν».
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Η Σύλληψη και η Δίκη του Ιησού
Βιβλική Αναφορά: Λουκάς 22, Ιωάννης 19

«Ένα βράδυ, όταν ο Ιησούς προσευχόταν στον κήπο, οι
θρησκευτικοί αρχηγοί έστειλαν ένα πλήθος με ραβδιά
και σπαθιά για να Τον συλλάβουν».
Οι μαθητές αναφώνησαν: «Κύριε, να πολεμήσουμε;
Έχουμε φέρει σπαθιά!» Και ένας από αυτούς επιτέθηκε
σε έναν υπηρέτη και του έκοψε το δεξί αυτί.
Αλλά ο Ιησούς είπε: «Μην αντιστέκεστε άλλο».
Και άγγιξε το μέρος που ήταν κάποτε το αυτί
του άνδρα και τον θεράπευσε.
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«Ο Ιησούς θεράπευσε έναν από τους εχθρούς Του;»
«Ναι, Ελένη. Ο Ιησούς τους αγαπάει όλους».
Τον άρπαξαν, λοιπόν, και Τον συνέλαβαν. Τον
πήγαν στον κυβερνήτη της περιοχής, τον Πιλάτο και
Τον δίκασαν. Οι στρατιώτες χτύπησαν τον Ιησού, Του
φόρεσαν ένα στεφάνι από αγκάθια και Τον κορόιδευαν.
Τότε, ο Πιλάτος μίλησε στον λαό.
«Θα σας Τον φέρω έξω τώρα, όμως να ξέρετε
καλά ότι εγώ Τον βρίσκω αθώο».
«Σταύρωσέ Τον!» ούρλιαξαν, «σταύρωσέ Τον!»
Τότε ο Πιλάτος τους έδωσε τον Ιησού για να Τον
σταυρώσουν.
«Μα, δεν έκανε τίποτα κακό! Δεν είναι δίκαιο!»
«Σωστά, Γιάννη. Θυμήσου, όμως, ο Θεός είχε ένα
σχέδιο».
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Ο Ιησούς Πεθαίνει πάνω
στο Σταυρό
Βιβλική Αναφορά: Λουκάς 23

«Και κάρφωσαν τον Ιησού πάνω στο σταυρό».
Ο Ιησούς είπε: «Πατέρα, συγχώρεσε αυτούς τους
ανθρώπους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν».
Δυο άλλοι, και οι δυο εγκληματίες, σταυρωνόντουσαν
μαζί Του. Ο ένας από τους εγκληματίες που κρεμόταν
δίπλα Του, Τον κορόιδευε λέγοντας: «Ώστε είσαι ο
Μεσσίας, ε; (Μεσσίας είναι ένα άλλο όνομα για τον Υιό του
Θεού). Απόδειξέ το! Σώσε τον εαυτό Σου, σώσε κι εμάς!»
Ο άλλος εγκληματίας, όμως, διαμαρτυρήθηκε: «Δεν
φοβάσαι τον Θεό ούτε και τώρα που πεθαίνεις; Εμάς,
μας αξίζει να πεθάνουμε για τις κακές μας πράξεις, αλλά
αυτός ο άνθρωπος δεν έχει κάνει τίποτα κακό». Τότε είπε:
«Ιησού, θυμήσου με όταν έρθεις στην Βασιλεία Σου».
Ο Ιησούς του απάντησε: «Σε βεβαιώνω, από σήμερα
θα είσαι μαζί Μου στον παράδεισο».
«Θα ήταν μαζί με τον Ιησού αφού πέθαινε;»
«Ναι, Ελένη!»
«Αργότερα, ο Ιησούς φώναξε στον Πατέρα Του, τον Θεό,
και πέθανε».
«Ε, είναι ο Ιησούς, αυτό το άτομο στο σχέδιο του Θεού;»
«Ναι, Γιάννη. Ο Θεός έστειλε τον Μόνο Του τέλειο Υιό,
τον Ιησού να πεθάνει για να πάρει την τιμωρία των δικών
μας αμαρτιών».
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Ο Ιησούς είναι Ζωντανός
Βιβλική Αναφορά: Ματθαίος 28, Λουκάς 24

Το σώμα του Ιησού θάφτηκε σε έναν τάφο από τους
φίλους Του.
Νωρίς το πρωί της πρώτης μέρας της εβδομάδας, δυο
γυναίκες πήγαν στον τάφο Του.
Ξαφνικά, έγινε ένας μεγάλος σεισμός, επειδή ένας
άγγελος του Κυρίου κατέβηκε από τον ουρανό και
κύλησε μακριά την πέτρα που σφράγιζε τον τάφο.
«Μην φοβάστε», είπε. «Ξέρω ότι γυρεύετε τον
Ιησού τον σταυρωμένο. Δεν είναι εδώ! Αναστήθηκε
από τους νεκρούς, όπως ακριβώς το είπε. Πηγαίνετε,
τώρα, γρήγορα και πείτε το στους μαθητές Του».
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«Αυτό είναι το καλύτερο μέρος!»
«Σωστά, Γιάννη! Αφού πλήρωσε για τις αμαρτίες μας, ο
Θεός Τον ανέστησε από τους νεκρούς. Αυτό ήταν τελικά το
σχέδιο του Θεού».
Αργότερα, καθώς οι μαθητές συζητούσαν για το γεγονός,
ο ίδιος ο Ιησούς στάθηκε ξαφνικά ανάμεσά τους. «Ειρήνη
σε σας», είπε. Όμως, όλο το πλήθος είχε τρομοκρατηθεί
τρομερά, νομίζοντας ότι βλέπουν φάντασμα!
«Γιατί φοβάστε;», τους ρώτησε. «Κοιτάξτε τα χέρια
μου. Κοιτάξτε τα πόδια μου. Μπορείτε να δείτε ότι είμαι
πραγματικά εγώ. Αγγίξτε με και βεβαιωθείτε ότι δεν είμαι
φάντασμα!»
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Πού είναι Σήμερα ο Ιησούς;
Βιβλική Αναφορά: Ιωάννης 16, Πράξεις 1

«Ο Ιησούς έμεινε με τους μαθητές Του για πολλές
βδομάδες».
«Θα πρέπει να ήταν πολύ χαρούμενοι!»
«Ναι, αλλά πού είναι ο Ιησούς τώρα;»
«Καλή ερώτηση, Ελένη».
Ο Ιησούς είπε: «Είναι καλύτερο για σας να φύγω, γιατί
αν δεν φύγω, δεν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα. Αν εγώ
φύγω, Εκείνος θα έρθει γιατί εγώ θα σας τον στείλω».
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Όταν ο Ιησούς τελείωσε να μιλάει με τους μαθητές Του,
Τον είδαν να ανεβαίνει στον ουρανό και να εξαφανίζεται
μέσα στα σύννεφα. Δυο άγγελοι τους είπαν: «Ο Ιησούς
αναλήφθηκε από σας στους ουρανούς. Και μια μέρα,
όπως ακριβώς Τον είδατε να φεύγει, θα επιστρέψει!»
Μια μέρα ο Ιησούς θα έρθει πίσω για όλα τα παιδιά του
Θεού. Παιδιά του Θεού είναι όλοι αυτοί που πιστεύουν ότι
ο Ιησούς πέθανε γι’αυτούς και έχουν συγχωρεθεί. Εμείς θα
είμαστε μαζί Του για πάντα. Τίποτα δεν θα μας χωρίσει από
την αγάπη του Θεού ξανά!
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Θέλω κι εγώ να
γίνω παιδί του Θεού,
για να μπορώ κι εγώ
να είμαι μαζί Του.

Αυτό είναι υπέροχο, Γιάννη! Αυτή είναι η πιο
σημαντική απόφαση που θα πάρεις ποτέ! Η Αγία Γραφή
μας λέει ότι οι αμαρτίες μας, μας χωρίζουν από τον Θεό.
Και λέει ότι «αν ομολογήσεις με το στόμα σου ότι ο
Ιησούς είναι Κύριος και πιστέψεις στην καρδιά σου ότι ο
Θεός Τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα σωθείς. Γιατί
όταν πιστέψεις με την καρδιά, γίνεσαι εντάξει με τον Θεό,
και όταν το λες με το στόμα
σου, σώζεσαι»
Μπορώ να το πω αυτό!
Ρωμαίους 10:9-10
Πιστεύω πραγματικά
στον Ιησού!

Τότε, ας το πούμε στον Θεό. Εκείνος πάντα
ακούει, Γιάννη. Ακούει τις προσευχές μας και
τις απαντάει. Πες μαζί μου αυτήν την προσευχή.
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Αγαπητέ Θεέ, ξέρω ότι είμαι αμαρτωλός. Έχω πάρει
λάθος αποφάσεις και έχω κάνει άσχημα πράγματα.
Λυπάμαι. Σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με. Ξέρω ότι ο Γιος
Σου, ο Ιησούς, πέθανε για
τις αμαρτίες μου και πιστεύω
ότι Εσύ Τον ανέστησες από
τους νεκρούς. Θέλω ο Ιησούς
να γίνει ο Κύριος μου. Σε
ευχαριστώ που με αγαπάς και
με κάνεις παιδί Σου. Τώρα,
Σε παρακαλώ, γέμισέ με με το
Άγιο Πνεύμα Σου για να έχω
όλη τη δύναμη που χρειάζομαι
για να Σε υπακούω. Αμήν.
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Ωωω! Τώρα είμαι παιδί
του Θεού, έτσι δεν είναι;

Και βέβαια!
Τώρα, για να γνωρίσεις καλύτερα
τον Θεό, να Του μιλάς στην
προσευχή και να διαβάζεις το
βιβλίο Του, την Αγία Γραφή.
Και ποια
Ο Θεός θα σου μιλάει μέσα
είναι
αυτά,
από την Αγία Γραφή και θα
Μπαμπά;
σου λέει αυτά τα σημαντικά
πράγματα
που θέλει
να κάνεις.

Να αγαπάς
τον Θεό, να
μιλάς στον
κόσμο για τον
Ιησού και να
τους δείχνεις
την αγάπη και
τη δύναμη του
Θεού.

Ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του: «Πηγαίνετε και
κάντε μαθητές... Διδάξτε τους όλες τις εντολές που
σας έχω δώσει. Κι Εγώ θα είμαι πάντοτε μαζί
σας. Να είστε σίγουροι γι’αυτό» Ματθαίος 28:19-20
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Όταν ο Ιησούς πήγε στον ουρανό,
μας έστειλε το Άγιο Πνεύμα. Αυτός θα
σε οδηγάει και θα σε διδάσκει και θα σου
δώσει την ειδική δύναμη του Θεού για να
το λες και σε άλλους.

Θέλω να το
πω και στους
φίλους μου.

Γεια σας! Το πιο
υπέροχο πράγμα
μόλις έγινε! Και
μπορεί να γίνει και
σε σένα! Μπορείς
κι εσύ να πιστέψεις
και να πάρεις
την ίδια απόφαση
όπως κι εγώ!
Προσευχήσου και ο
Θεός θα σε ακούσει.
Σε αγαπά! Θα σε
συγχωρέσει και θα
σε κάνει παιδί Του.
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