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Snälla
pappa.

Oscar och
Emma! Vad
är det?

Just det! Den viktigaste
berättelsen av alla från
den allra viktigaste
boken; Bibeln,
Guds bok.
En bibelberättelse?
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Du lovade att
berätta den
viktigaste berättelsen
av alla, eller hur?

Inte bara en
bibelberättelse.
Det är
historien om
hela Bibeln Guds plan för
människan.

Hur kan
vi veta att
Bibeln är
Guds bok?
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Gud använde 40 olika personer, Oscar.
Det tog dem 1500 år att skriva Bibeln.
Den innehåller 66 böcker som stämmer
Gud
överens med varandra och passar
skriver
perfekt
ihop. Bara Gud skulle kunna
väl inte
göra en sådan bok.
böcker,
eller?
Hur är Gud
egentligen?

Gud bryr sig om oss och svarar när vi
ber om hjälp. Han är helig och ren. Man
kan inte se honom, men Han ser och vet
allting. Och Han kan göra vad som helst.
Låt pappa berätta så får du se.
För länge sedan skapade Gud
världen, och allting som finns i
den. Sen gjorde Gud en trädgård
som hette Edens lustgård. Han
förberedde den för en mycket
speciell skapelse.

Det är vi!
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Skapelsen–
Adam och Eva
Från första Mosebok 1-2

Gud sa, ”Låt oss göra människor till vår
avbild, till att vara lika oss.” Och Herren
Gud skapade mannen av stoft från jorden
och andades in sin livsande i honom. Och så
blev han levande.
”Stoft?”
”Just det, Oscar. Gud kan göra vad
som helst!”

Sen sa Gud, ”Det är inte bra för mannen
att vara ensam. Jag ska göra en livskamrat
som kan hjälpa honom.” Så Gud gjorde att
Adam somnade djupt, och tog ett av hans
revben. Av det skapade Han kvinnan.
Gud förde kvinnan, Eva, till Adam som
hans hustru.

Mitt i Edens lustgård ställde Gud
kunskapens träd på gott och ont. Men
Herren Gud varnade mannen och sa: ”Du får
äta fritt av alla frukter i lustgården förutom
frukten från kunskapens träd. För om du
äter av den frukten ska du döden dö.”
Adam och Eva levde i lustgården och de
var lyckliga. De var nära Gud och tyckte om
att vara med Honom. Men en dag…
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Adam och Eva syndar
Från Första Moseboken 3

Satan, Guds fiende, förklädde sig som en orm. Han
ville inte att Adam och Eva skulle vara med Gud och
lyda Honom.

Han frågade Eva, ”Har Gud verkligen sagt att ni inte
får äta någon frukt från träden i lustgården?”
Hon svarade honom, ”Det är bara frukten från
trädet mitt i lustgården som vi inte får äta av. Gud
säger att vi inte får äta eller ens röra vid den, för då
kommer vi att dö.”
”Du kommer inte att dö!” väste ormen. ”Ni
kommer att bli precis som Gud.”
Kvinnan blev övertygad. Frukten såg så
härligt god ut, och den skulle göra henne så vis!
Så hon…
”NEJ! Ät inte av den, Eva!”
”Bra råd, Oscar. Men det gjorde hon,
och Adam också.”
Plötsligt blev de rädda. De gömde sig för Gud
när Han kom vandrande i lustgården. De syndade
när de valde att vara olydiga mot Gud. Så Han
skickade iväg dem – ut ur Edens lustgård.
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Skickade iväg
dem? Älskade
inte Gud dem
längre?
Jag hade inte
lyssnat
på Satan!

Träffade de Gud
igen?
Tålamod! Lugna er – Gud
älskade fortfarande dem. Men
Han avskyr synd. Synden för
oss bort från Gud.
Varför plan-terade
Han trädet där, i så
fall?
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Gud älskade
Adam och Eva.
Han ville att de
skulle ha möjlighet
att själva välja att
älska och lyda
Honom. Men de
valde att inte lyda
Gud. De visste inte
hur hemskt det
skulle bli att vara
skilda från Gud.

Och eftersom de valde
att synda så
blev också alla som
föddes efter dem
syndare, skilda
från Gud.

Menar du att vi
inte kan vara med
Gud på grund av
dem? Det är inte
rättvist!

Inte bara på grund av dem,
Oscar. Vi alla syndar genom att
göra fel saker. Men Gud hade en
underbar plan för att få tillbaka
oss till sig. Han behövde bara
en perfekt person till att dö för
våra synder.
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När allting var förberett
satte Gud sin plan i
verket. Det hela
började med en bebis!
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Jesus föds
Från Matteus 1 och Lukas 2

Gud gav sin egen son som en bebis till Maria. Han
valde ut Josef till att hjälpa Maria att ta hand om honom.
Eftersom bebisen var Guds son, så föddes han utan synd.

Herrens ängel visade sig för Josef i en dröm. Ängeln
sade, ”Maria ska få en son, och du ska ge honom namnet
Jesus, för han ska rädda sitt folk från deras synder.”

(”Jesus” betyder Herren räddar.)

Precis innan bebisen föddes, var Josef och Maria
tvungna att ta sig till Betlehem.
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Medan de var där, födde Maria sitt första barn,
en son.
Gud skickade änglar till att berätta för människor om
sin sons födelse. De kom för att se detta underbara: Guds
son som en bebis!
”Jesus växte upp precis som ni, barn.”
”Gick han i skolan, pappa? Lekte han?”
”Ja, Oscar. Han lydde också sina föräldrar,
och var lydig mot sin riktige far, Gud.
Och han syndade aldrig!”
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Jesus undervisar
Från Lukas 2, Matteus 22, och Johannes 3

När han var 12 år gammal var Jesus i Jerusalem
med de skriftlärda.

Det var i templet som han diskuterade krångliga
frågor med dem. Och alla som hörde honom
förundrades av hans förstånd och svar.
Jesus växte både på längden och i vishet, och
han var älskad av Gud och alla som kände honom.
När han var 30 år gammal började Jesus predika
och undervisa. Han undervisade om att Gud bryr
sig om hur människor tänker och vad de gör. Och
han sade, ”’Du ska älska Herren din Gud av hela ditt

hjärta, hela din själ, och hela ditt förstånd.’ Detta
är det första och viktigaste budet. Det andra är lika
viktigt: ’Älska din nästa som dig själv.’”
Jesus berättade om guds underbara plan att föra
oss tillbaka till honom.
Han sade, ”Så älskade Gud världen att han gav

den sin ende son, för att de som tror på honom inte
ska gå under utan ha evigt liv.”
”Jag tror på Jesus, pappa!”
”Det är toppen, Emma!”
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Jesus botar sjuka
Från Matteus 4 och 9

Jesus hjälpte också människor
att se hur Gud är. Han visade dem
att Gud älskar dem. Ett sätt han
gjorde det på var att bota alla sorters
sjukdomar.

De sjuka kom snart för att bli
bli friska. Och vilken sjukdom eller
smärta de än hade, om de var
besatta av onda andar, eller hade
epilepsi, eller var förlamade - så
helade Jesus dem.
En gång föll en synagogsföreståndare ner på sina knän
framför Jesus.

”Min dotter har precis
dött,”sade han, ”men du
kan göra henne levande
igen om du bara
kommer och lägger
din hand på henne.”
Jesus gick och tog
flickan i handen, och
hon reste sig upp!”
”Wow! Jesus helade
verkligen människor,
pappa?”
”Det stämmer, Oscar.
Och han helar än idag.
Inget är för svårt för
honom!”
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Jesus gör under
Från Matteus 14 och Johannes 6

”Jesus gjorde andra underbara saker. Han lugnade
stormar och gick på vatten!”
”Det måste ha varit spännande!”
”Det var det, Oscar. En annan gång, följde fler än
5000 människor Jesus till en plats långt borta. Hans
vänner och efterföljare, lärjungarna, ville skicka iväg
de hungriga människorna så att de kunde köpa mat
eftersom det var sent på dagen.”

Jesus svarade, ”Det behövs inte – ni kan ju ge dem
mat.” Andreas sade, ”Det finns ett barn här med fem
bröd och två fiskar! Men det räcker väl inte till en sådan
här stor folksamling?”
Jesus tog bröden, tackade Gud, och delade ut dem
till människorna. Sedan gjorde han samma sak med
fisken. Och alla åt tills de var mätta!
”Samla nu ihop resterna, så att ingenting går till
spillo” sade Jesus till lärjungarna.
Det fanns bara fem bröd från början, men tolv korgar
fylldes med brödbitarna som folket inte orkade äta!
”Så det blev mer över än vad de hade
från början?”
”Just det, Emma. Jesus lärde dem
att Gud kan möta alla deras behov.
Han kommer att göra det samma
för oss när vi ber honom om det.”
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Jesus och barnen
Från Matteus 19 och Markus 10

”Jesus visade människor att Gud älskar barn. Han
helade dem och lät de hjälpa honom (som pojken med
maten). Han till och med uppväckte dem från de döda!”

En del barn fördes till Jesus så att han kunde lägga
sina händer på dem och be för dem. Då sade lärjungarna
till människorna att de inte skulle störa honom.
När Jesus såg vad som hände, sade han, ”Låt barnen
komma till mig. Hindra de inte!”
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Den som inte har tro som barnen kan aldrig komma in
i Guds rike.” Sedan tog han dem i famnen, lade händerna
på dem och välsignade dem.
”Jag vill också bli välsignad av Jesus!”
”Det kan du bli, Oscar. Jesus är den samma idag och han
älskar barn lika mycket nu som då.”
”Men det var inte alla som tyckte om honom. Det han
gjorde och undervisade om gjorde de religiösa ledarna
arga. De var avundsjuka eftersom människorna tyckte så
mycket om honom. De började göra planer för att bli av
med honom.”
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Jesus grips och förhörs
Från Lukas 22 och Johannes 19

”En natt, när Jesus bad i en trädgård, skickade de
religiösa ledarna dit en folkmassa med klubbor och svärd.”

Lärjungarna utropade, ”Herre, ska vi slåss? Vi har
tagit med oss svärden!” Och en av dem högg till mot
en tjänare och skar av honom hans högra öra.
Men Jesus sade, ”Kämpa inte emot mer.” Och han
rörde vid mannens öra och gjorde honom frisk.
”Helade Jesus en av sina fiender?”
”Ja, Emma.
Han älskar alla.”
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De grep Jesus och tog honom till fånga. De förde
honom till landshövdingen, Pontus Pilatus, som
sedan förhörde honom. Soldaterna slog Jesus, satte en
törnekrona på hans huvud, och förnedrade honom.
Sedan sade Pilatus till folket.

”Jag lämnar över honom till er nu, men jag finner
honom inte skyldig till något.”
”Bort med honom,” ropade de. ”Korsfäst honom!”
Då lämnade Pilatus över Jesus till dem för att
korsfästas.
”Men han gjorde inte någonting fel! Det är inte
rättvist!”
”Precis, Oscar. Men kom ihåg att Gud hade en plan.”
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Jesus dör på korset
Från Lukas 23

”De spikade fast Jesus på ett kors.”

Jesus sade, ”Fader, förlåt dem, för de vet inte vad
de gör.”
Två andra, båda brottslingar, korsfästes
tillsammans med honom. Den ena brottslingen
bredvid honom hånade honom och sade, ”Är inte du
Messias?” (Messias betyder Guds son.) ”Bevisa det då
genom att rädda dig själv – och oss!”
Men den andra brottslingen protesterade och
sade, ”Är du inte ens rädd för Gud när du själv ska dö?
Vi förtjänar döden för det onda vi har gjort, men den
här mannen har inte gjort någonting fel.” Då sade
han, ”Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike.”
Jesus svarade, ”Redan idag ska du vara med mig i
paradiset.”
”Fick han vara med Jesus när han hade dött?”
”Ja, det är riktigt, Emma!”
”Senare, ropade Jesus till sin Fader, Gud, och dog.”
”Vänta, är det Jesus som är Guds plan?”
”Ja, Oscar. Gud skickade sin egen perfekta son, Jesus.
Och han dog för att ta straffet för våra synder.”
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Jesus lever
Från Matteus 28 och Lukas 24

Jesus vänner lade hans kropp i en grav.
Tidigt på veckans första dag gick två kvinnor
till graven.

Plötsligt kom en stor jordbävning, för Herrens ängel
kom från himlen och flyttade bort stenen från graven.
”Var inte rädda,” sade han. ”Jag vet att ni söker Jesus,
som korsfästes. Han är inte här! Han har uppstått från
döden, precis som han sade att han skulle. Skynda er nu
att berätta detta för lärjungarna.”
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”Det där var det bästa med hela berättelsen!”
”Just det, Oscar! När han hade betalat skulden för våra
synder, uppväckte Gud honom från de döda. Det var Guds
plan hela tiden.”
Sedan, när lärjungarna pratade om detta, stod Jesus

själv plötsligt mitt ibland dem. Han sade, ”Frid var med
er.” Men alla var fruktansvärt rädda, och trodde att de
såg ett spöke!
”Varför är ni rädda?” frågade han. ”Titta på mina
händer. Titta på mina fötter. Ni ser att det verkligen är
jag. Rör vid mig och se att jag inte är ett spöke!”
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Var är Jesus idag?
Från Johannes 16 och Apostlagärningarna 1

”Jesus var med sina lärjungar i många veckor.”
”De måste ha varit glada!”
”Ja, men var är Jesus nu?”
”Det var en bra fråga, Emma.”
Jesus sade, ”Det är bäst för er att jag lämnar er, för om

jag inte gör det, så kan inte den Helige Anden komma.
Om jag lämnar er skall han komma, för jag kommer att
sända honom till er.”
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När Jesus hade talat färdigt med lärjungarna, såg de
honom lyftas till skyarna och försvinna in i ett moln. Två
änglar sade till dem, ”Jesus har blivit upptagen från er till

himlen. Och en dag kommer han tillbaka, på samma sätt
som han lämnade er!”
En dag kommer Jesus tillbaka för att hämta hem alla
Guds barn. Det är alla som tror att Jesus dog för dem och
har gett dem förlåtelse. Vi kommer att vara tillsammans
med honom för alltid. Ingenting kommer någonsin att
skilja oss från Guds kärlek igen!
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Jag vill vara Guds
barn, så att jag kan
vara med honom.

Det är toppen, Oscar! Det är ditt livs viktigaste beslut!
Bibeln säger oss att vår synd skiljer oss från Gud. Och
den säger att, ”Om du med din mun bekänner att Jesus
är Herre och i ditt hjärta tror att Gud uppväckte honom
från de döda, så skall du bli frälst. För det är genom hjärtats
tro som du blir rättfärdig, och det är genom att bekänna
detta med din mun som du
blir frälst.”

Det kan jag säga!
Jag tror verkligen på
Jesus!

Från Romarbrevet 10:9 -10

Låt oss berätta det för Gud. Han lyssnar
alltid, Oscar. Han hör våra böner och
svarar oss. Be den här bönen med mig.
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Käre Gud, jag vet att jag är en syndare.
Jag valde fel och gjorde dumma saker.
Jag är ledsen. Förlåt mig. Jag vet att din
son, Jesus, dog för mina
synder och jag tror att du
uppväckte honom från de
döda. Jag vill att Jesus ska bli
min Herre. Tack för att du
älskar mig, och gör mig till
ditt barn. Fyll mig med din
Helige Ande så att jag får all
den styrka jag behöver för att
lyda dig. Amen.
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Wow! Nu är jag Guds
barn, eller hur?

Absolut!
För att lära känna Gud bättre
är det viktigt att prata med
honom i bön och att läsa om
Att älska Gud,
honom i hans bok, bibeln.
berätta för
Vad då för
Gud talar till dig genom
människor om
någonting,
bibeln och berättar om de
Jesus, och visa
pappa?
viktiga sakerna han vill att
dem Guds kärlek
du ska göra.
och kraft.

Jesus sade till sina efterföljare, ”Gå och gör
människor till lärjungar… Lär dem att leva på
det sätt jag sagt er. Och kom ihåg att jag alltid
är med er.” Från Matteus 28:19-20
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När Jesus hade farit upp till himlen,
sände han oss den Helige Anden. Han
kommer att leda dig och lära dig och ge
dig Guds egen styrka att berätta för andra.

Jag vill
berätta för
mina vänner!

Hej! Något
fantastiskt
hände precis! Det
kan hända dig med!
Du kan tro och ta
samma beslut som
jag gjorde! Be, så
kommer Gud att
höra dig. Han älskar
dig. Han kommer att
förlåta dig och göra
dig till sitt barn.
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“Spana in Guds bok. Börja ditt
livs största äventyr!”
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