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Apa,
kérlek!

Hú! Mi van
srácok?! Tomi,
Kata!

Jól van! A világ
legfontosabb története
a világ legfontosabb
könyvéböl, a Bibliából,
Isten könyvéböl.
Egy Bibliai
történet?
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Megígérted,
hogy elmondod a
világ legfontosabb
történetét, emlékszel?

Nem csak egy
Bibliai történet.
Ez a teljes
Honnan
Biblia – Isten
tudjuk,
terve az
hogy a
emberiséggel.
Biblia Isten
könyve?
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Isten 40 embert használt fel erre, Tomi.
Ezek az emberek 1500 éven át írták
a Bibliát. 66 könyvbõl áll, és ezek a
De Isten
könyvek mindenben tökéletesen
nem is ír
könyveket, egyetértenek egymással. Csak Isten
lehet képes egy ilyen könyvet alkotni.
vagy
mégis?
Milyen
Isten
valójában?

Isten gondot visel ránk, meghallgatja
kéréseinket és válaszol a kérdéseinkre. Isten
szent és tiszta. Te ugyan nem látod Õt, de Õ lát
és tud mindent. Bármit meg tud tenni.
Figyeljetek csak apára, és mindent megtudtok!
Réges-régen Isten megteremtette
a világot és mindent, ami benne
van. Azután Isten megteremtett egy
csodálatos ligetet, amit Édennek
nevezett el és egy nagyon különleges
teremtmény számára rendezte be...

Ezek mi
vagyunk!
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Az ember teremtése –
Ádám és Éva
A Bibliában megtalálható: I. Móz. 1, 2

Így szólt Isten: “Most pedig embert
teremtek, aki hasonlítson énrám!” És
megformálta Isten az elsõ embert porból
és homokból, és életet lehelt bele.
“Homokból?”
“Igen Tomi. Isten bármit meg tud
tenni!”
Azután ezt mondta Isten: “Nem jó az
embernek egyedül lenni. Adok mellé
társat, aki segít neki.” És akkor Isten
mély álmot adott Ádámra, majd kivette
az egyik
oldalbordáját, és ebbõl alkotott asszonyt.
Évának nevezte el és Ádámnak adta
feleségül.
A liget közepére Isten elhelyezte az
élet fáját és a jó és rossz tudásának a
fáját. De figyelmeztette Isten a férfit:
“Bármelyik gyümölcsbõl szabadon
ehetsz a kertben, kivéve a jó és rossz
tudásának a fájáról.
Ha abból a gyümölcsbõl eszel, meg kell
halnod.”
Ádám és Éva boldogan éltek a kertben
és élvezték Isten társaságát.
De egy nap...
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Ádám és Éva bûne
Bibliai hely: I. Móz 3

A Sátán, Isten ellensége nem akarta, hogy Ádám és
Éva Istennel éljenek és neki engedelmeskedjenek.
Kígyónak álcázta magát, és így szólt Évához:
“Mondd csak, igaz-e, hogy a kert egyetlen fájáról sem
ehettek?”
Éva így felelt: “Dehogy igaz! Minden fáról ehetünk,
csak itt a liget közepén, errõl az egyrõl nem szabad
ennünk. Isten azt mondta, hogy akkor meghalunk.”
Erre a kígyó ravaszan pislogva ezt suttogta:
“Ó, dehogy kell meghalnotok! Nem igaz az! Sõt
ellenkezõleg: egészen olyanok lesztek, mint Isten.”
Ezzel meggyõzte Évát. Ahogy Éva ránézett
a gyümölcsre, az olyan frissnek, ízletesnek
látszott, és attól egészen olyan okos és
hatalmas lenne, mint Isten. Tehát megtette...
“NE! Ne edd meg, Éva!”
“Jól mondod Tomi. De megtette, és
ugyanúgy Ádám is!”
Hirtelen félni kezdtek. Elbújtak Isten elõl,
amikor sétálni ment a ligetbe. Mivel Ádám és
Éva nem fogadtak szót, nem maradhattak Isten
közelében. Ki kellett költözniük
az Édenbõl.
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Isten elküldte
õket? Már nem
szerette õket?

Én nem
hallgattam volta
a Sátánra!

Látták ezután
még valaha Istent?
Hé! Nyugi! Isten ezután is
szerette õket, de gyûlöli a bûnt.
A bûn elválasztja az embereket
Istentõl.

Akkor miért
tette oda Isten
azt a fát?
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Isten szerette
Ádámot és Évát.
Azt akarta, hogy
maguktól válasszák
azt, hogy szeretik
Istent és szót
fogadnak neki. De
õk úgy döntöttek,
hogy nem
engedelmeskednek.
Nem tudták, hogy
milyen szörnyû
lesz Istentõl
elválasztva élni.

És amiért a bûnt
választották,
mindenki, aki utánuk
született, bûnösen és
Istentõl elválasztva
jött a világra.

Ezt úgy érted, hogy
mi miattuk nem
élhetünk Istennel?
Ez nem igazságos!
Nemcsak miattuk, Tomi!
Mindannyian bûnt követünk
el, amikor valami rosszat
teszünk. De ne félj! Istennek volt
egy csodálatos terve, hogyan
hozhat minket újra a maga
közelébe. Ehhez egy tökéletes
személyre volt szüksége.
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Amikor már minden
készen állt, Isten neki
kezdett a terv végrehajtásához. Egy újszülöttel
kezdõdött a dolog!
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Jézus megszületik
Bibliai hely: Máté ev. 1, Lukács ev. 2

Isten egyetlen fiát, még újszülöttként rábízta
Máriára, és Józsefet választotta Mária mellé, hogy
segítsen neki, és gondját viselje fiának. Mivel a
gyermek Isten Fia volt, bûn nélkül született.
Az Úr angyala jelent meg Józsefnek álmában.
Az angyal ezt mondta: “Máriának fia lesz. Ha
megszületik, nevezd majd el Jézusnak, mert Õ fogja
megmenteni az emberiséget a bûnbõl.” (Jézus azt
jelenti: az Úr megment.)
A gyermek születése elõtt Józsefnek és
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Máriának Betlehembe kellett mennie.
Nem sokkal azután, hogy odaértek, Mária világra
hozta gyermekét, egy kisfiút.
Isten angyalokat küldött szerte-széjjel, hogy
elmondják az embereknek a jó hírt: megszületett a Fia.
Az emberek felkerekedtek, hogy lássák ezt a csodás
eseményt: Isten Fia újszülöttként jött el a világra.
“Jézus úgy nõtt fel, akárcsak ti, srácok.”
“Õ is járt iskolába, apa? És játszott, úgy, mint mi?”
“Igen, Tomi. A szüleinek is szót fogadott, és
engedelmes volt igazi Édesapjához,
Istenhez is. És sohasem vétkezett!”
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Jézus, a tanító
Bibliai hely: Lukács ev. 2, Máté ev. 22, János ev. 3

Amikor 12 éves volt, Jézus Jeruzsálemben volt
a tanítókkal.
Jézus ott ült a nagy tudósok között. Komoly
kérdésekrõl beszélgettek. Aki hallotta Õt, mind
csodálkozott, mert még sohasem láttak ilyen
okos fiút, aki ilyen értelmesen felelt.
Jézus szépen erõsödött, okosodott. Isten
elõtt, és az emberek elõtt is kedves volt,
szerették Õt.
Amikor 30 éves lett, Jézus tanítani és prédikálni
kezdett. Azt tanította, hogy Istennek fontos,
hogy az emberek mit gondolnak, és tesznek. Ezt
mondta: “Szeressétek az Urat teljes szívetekkel,
lelketekkel, és eszetekkel! Ez az elsõ, és
legnagyobb parancsolat. A második ugyanilyen
fontos: Úgy szeresd a többi embert, ahogy
magadat!”
Jézus hirdette Istennek azt a csodás tervét is, hogy
Isten vissza akarja vezetni az embereket magához.
Jézus ezt mondta: “Isten úgy szerette a világot,
hogy egyetlen gyermekét adta, hogy aki hisz
benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
“Én hiszek Jézusban, apa!”
“Ez nagyszerû, Kata!”
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Jézus, a Gyógyító
Bibliai hely: Máté ev. 4, 9

Jézus segített az embereken,
hogy lássák milyen jó az Isten.
Megmutatta nekik, hogy Isten
szereti az embereket. Egyik mód,
ahogy ezt tette, a gyógyítás volt.
Mindenféle betegségbõl,
járványból meggyógyította
az embereket.
Jézus mindenkin segített:
bármilyen fájdalmuk volt, bénák,
epilepsziások voltak, vagy ha az
ördög megszállta az embereket.
Egyszer egy vezetõ térdre esett
Jézus elõtt, és ezt mondta:
“A leányom haldoklik, de te
tudsz rajta segíteni, csak
gyere, és tedd rá a
kezed!”
Jézus elment,
megfogta a leány
kezét, és talpra
állította!
“Hû, apa! Jézus
tényleg meg tudta
gyógyítani az
embereket?”
“Igen, Tomi. Semmi
sem volt lehetetlen a
számára!”
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Jézus, a csodatevõ
Bibliai hely: Máté ev. 14, János ev. 6

“Jézus más csodákat is tett. Lecsendessítette a vihart,
és járt a tengeren!”
“Az nagyon érdekes lehetett!”
“Igen, az volt, Tomi. Egy másik alkalommal pedig
több, mint 5000 fõs tömeg követte Jézust egy nagy
rétre. Barátai és követõi, a tanítványok el akarták
küldeni a tömeget, mert már a vacsoraidõ is elmúlt, és
a tömeg még nem evett.”
Jézus így válaszolt nekik: “Ne küldjétek el õket,
hanem ti adjatok nekik enni!”
András ezt mondta: “Van itt egy fiúcska, akinek van öt
kenyere és két hala! De mi az egy ekkora tömegnek?”
Jézus elvette a kenyeret, megköszönte Istennek, és
az embereknek adta. Majd ugyanezt tette a hallal is. Azok
pedig csak ettek, ettek, míg mindenki jól nem lakott.
“Akkor most gyûjtsétek össze a maradékot, hogy
semmi ne menjen kárba!” - mondta Jézus.
Öt darab kenyér volt az elején, és a végén tizenkét
nagy kosarat töltöttek meg a megmaradt
kenyérdarabokkal!
“Több volt a maradék, mint amennyi
étkezés elõtt volt?”
“Igen, Kata. Jézus ezzel azt akarta
megtanítani, hogy Isten minden
szükségen tud segíteni. Ugyanígy
segít majd nekünk is, ha kérjük.”
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Jézus és a gyermekek
Bibliai hely: Máté ev. 19, Márk ev. 10

“Jézus megmutatta az embereknek, hogy Isten
milyen nagyon szereti a kisgyerekeket. Hagyta,
hogy a gyerekek segítsenek neki (ahogy a kisfiú
a kenyérszaporításnál), meggyógyította, és még a
halálból is föltámasztotta õket!”
Odavittek néhány gyermeket Jézushoz, hogy tegye
rájuk a kezét, és imádkozzon értük. De a tanítványok
rájuk szóltak, hogy ne zavarják Jézust.
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Amikor Jézus látta ezt, így szólt: “Engedjétek hozzám
jönni a gyermekeket. Ne tartsátok vissza õket! Ha
nem lesz olyan hitetek, mint nekik, nem juttok be a
mennyországba!” Aztán karjába vette a gyerekeket és
megáldotta õket.
“Bárcsak engem is megáldana Jézus!”
“Meg tud áldani, Tomi. Jézus most is ugyanúgy
szereti a kisgyerekeket.”
“De nem mindenki szerette Jézust. A vallási
vezetõket bosszantották Jézus cselekedetei, és tanításai.
Féltékenyek voltak rá, amiért az emberek olyan
nagyon szerették õt, így elhatározták, hogy megölik.”
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Jézus elfogatása és tárgyalása
Bibliai hely: Lukács ev. 22, János ev. 19

“Egy este, amikor Jézus a barátaival beszélgetett, a
vallási vezetõk egy dárdákkal és kardokkal
felfegyverzett tömeget küldtek ellene.”
A tanítványok így tiltakoztak: “Uram, harcoljunk!
Itt van a kardunk!” Egyikük rásuhintott az egyik
támadóra, és levágta a jobb fülét.
De Jézus ezt mondta: “Hagyd abba!”, majd
megérintette a férfi sebét és meggyógyította õt.
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“Jézus meggyógyította egyik ellenségét?”
“Igen, Kata. Õ mindenkit nagyon szeret.”
Megkötözték Jézust és elhurcolták Pilátushoz, a
terület kormányzójához. Ott a katonák megverték,
tövisbõl koronát fontak, a fejére húzták, kigúnyolták,
majd perbe fogták. Ekkor Pilátus, a kormányzó így
szólt a néphez:
“Elétek hozom, ahogy kívánjátok, de tudjátok meg,
hogy én nem találtam õt bûnösnek.”
“Vigyétek el!” - kiáltották. - “Feszítsétek meg!”
Ekkor Pilátus kezükbe adta Jézust, hogy megfeszítsék.
“De nem tett semmi rosszat! Ez nem igazságos!”
“Sajnos így van, Tomi. De ne feledd: Istennek volt
egy terve!”
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Jézus meghal a kereszten
Bibliai hely: Lukács ev. 23

“Szögekkel függesztették fel Jézust a keresztre.”
Jézus ezt mondta: “Atyám, bocsáss meg ezeknek
az embereknek, mert nem tudják, mit tesznek.”
Két másik embert vele egyszerre végeztek ki.
Mindketten bûnözõk voltak. Egyikük így gúnyolta:
“Szóval, te vagy a Megváltó, ugye?” (Megváltó az
Isten Fiának egy másik neve.) “Bizonyítsd hát be!
Mentsd meg magad, és minket is!”
De a másik így szólt rá: „Hallgass már! Még akkor
sem féled az Istent, mikor már ilyen közel vagy
a halálhoz? Mi megérdemeljük a halált a gonosz
tetteink miatt, de ez az ember semmi rosszat nem
tett.” Ezután így szólt Jézushoz: “Jézus, jussak
eszedbe, ha országodba jutsz.”
Jézus így válaszolt: “Biztos lehetsz benne, hogy
még ma velem leszel a mennyországban.”
“Ez azt jelenti, hogy halála után Jézussal lehetett?”
“Így van, Kata.”
“Késõbb Jézus még egyszer Atyjához, Istenhez
kiáltott, majd meghalt.”
“Már értem! Jézus az a tökéletes személy, aki Isten
tervéhez kellett.”
“Igen, Tomi. Isten elküldte hibátlan, és bûntelen
Fiát, Jézust. És azért halt meg, hogy magára vegye a
bûneinkért járó büntetést.”
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Jézus él

Bibliai hely: Máté ev. 28, Lukács ev. 24

Jézus testét barátai egy nagy sziklasírba tették.
Korán reggel, a hét elsõ napján az asszonyok
kimentek a sírhoz. Hirtelen megrázkódott a föld,
mert Isten angyala szállt le a mennybõl és a sir
bejáratától elgördítette a sziklát.
“Ne féljetek!” - mondta - “Tudom, hogy Jézust
keresitek, akit megfeszítettek. Nincs itt! Feltámadt a
halálból, ahogy azt elõre megmondta. Most menjetek
gyorsan, vigyétek hírül a tanítványoknak!”
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Ez a legjobb rész!”
“Igen, Tomi! Miután megfizetett bûneinkért, Isten
feltámasztotta Õt a halálból. Ez volt hát Isten terve.”
Késõbb, amikor a tanítványok maguk között
beszélgettek errõl, Jézus hirtelen megállt közöttük,
és ezt mondta: “Békesség nektek.” Mindenki
megrémült, mert azt hitték, hogy szellemet látnak.
“Mitõl féltek?” - kérdezte Jézus. “Nézzétek meg
a kezemet! Nézzétek meg a lábamat! Látjátok, hogy
tényleg én vagyok? Érintsetek meg, gyõzõdjetek meg
róla, hogy nem vagyok szellem!”
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Hol van Jézus most?
Bibliai hely: János ev. 16, Ap. csel. 1

“Jézus hetekig tanítványaival maradt.”
“Biztos nagyon boldogok voltak!”
“Igen, de hol van Jézus most?”
“Jó kérdés, Kata.”
Jézus ezt mondta: “Úgy lesz nektek a legjobb, ha
én elmegyek. Ha el nem mennék, a Szentlélek nem
jönne el hozzátok. De ha elmegyek, elküldöm nektek
a Szentlelket.”
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Amikor Jézus befejezte a tanítványokhoz intézett
beszédet, végignézett rajtuk, megáldotta õket, s
eközben felemelkedett a mennybe, majd eltûnt a
felhõk között. Egyszer csak két angyal szólt hozzájuk:
“Jézus, az Úr felment a mennybe. Egy nap vissza fog
jönni épp’ úgy, ahogy most láttátok távozni!”
Valamikor Jézus vissza fog jönni Isten minden
gyermekéért. Mindenkiért, aki hiszi, hogy Jézus
meghalt érte, és megbocsátotta bûneit. Vele leszünk
örökre, és semmi sem választhat el minket Isten
szeretetétõl!
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Isten gyermeke
akarok lenni, hogy én
is Vele lehessek.

Ez nagyszerû, Tomi! Ez életed legfontosabb
döntése! A Biblia azt mondja, hogy bûneink
választanak el minket Istentõl. De ezt is mondja:
“Ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed,
hogy Isten feltámasztotta Õt a halálból, akkor téged
is meg fog menteni. Mert szívvel hiszünk, hogy
megigazuljunk, és szájjal
teszünk vallást, hogy
Én már bátran
üdvözüljünk.”
elmondhatom,
Róma 10: 9-10
hogy tényleg hiszek
Jézusban!

Akkor mondjuk el ezt Istennek is. Isten mindig
figyel rád, Tomi. Meghallgatja az imáinkat, és
válaszol is rájuk. Mondd el velem ezt az imát:
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Drága Istenem! Tudom, hogy bûnös vagyok. Sokszor
hoztam helytelen döntést és sokszor tettem rossz dolgokat.
Bocsáss meg érte! Tudom, hogy Fiad, az Úr Jézus meghalt
a bûneim miatt, de hiszem,
hogy Te feltámasztottad Õt a
halálból. Azt akarom, hogy
Jézus legyen az Úr a szivemben.
Köszönöm, hogy szeretsz engem,
és hogy gyermekeddé fogadsz.
Most kérlek, tölts be engem a
Te Szentlelkeddel, hogy legyen
erõm engedelmeskedni Neked!
Ámen.
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Hú! Én már Isten
gyermeke vagyok, ugye?

Így van!
Ezután, hogy Istent jobban
megismerd, beszélgetned kell
Szeretsd
vele imában, és olvasnod róla
Istent, beszélj az
a Bibliából. Isten a Biblián
embereknek
Jézusról, és
keresztül szól hozzád. A
Mik azok,
mutasd be
Biblia hívja fel a figyelmedet
apa?
nekik
Isten
azokra a fontos dolgokra,
szeretetét
és
amit Isten
hatalmát!
vár tõled.

Jézus ezt mondta az Õt követõknek: “Menjetek és
tegyétek az embereket tanítványokká... Tanítsátok
õket engedelmességre, hogy megtartsák az én
parancsolataimat. Abban pedig biztosak lehettek:
mindig veletek vagyok.” Máté ev. 28: 19–20
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Miután Jézus felment a mennybe, elküldte
nekünk a Szentlelket. Õ mindig õrizni, vezetni
fog téged, és megtölt Isten hatalmas erejével,
hogy hirdethesd õt az emberek között.

El akarom
mondani a
barátaimnak
mindezt!

Hé!
A legnagyszerûbb
dolog tanúja
voltál! Mindezt
te is átélheted!
Hihetsz, és
meghozhatod
ugyanezt a
döntést!
Imádkozz, és
Isten meghallgat!
Isten szeret téged,
megbocsát neked,
és gyermekévé
fogad.
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“Vedd kezedbe Isten könyvét, olvasd
és vágj bele életed legnagyszerubb
kalandjába!”
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