


Els llibres són una cosa magnífi ca: expliquen 
contes, parlen de llegendes, ensenyen sobre 
animals, expliquen el passat, inventen aven-
tures i moltes coses més.



Els llibres són una cosa magnífi ca: expliquen 
contes, parlen de llegendes, ensenyen sobre 
animals, expliquen el passat, inventen aven-
tures i moltes coses més.
Aquest és un llibre molt especial perquè explica 
una història real. Molts llibres inventen històri-
es però el més curiós d’aquest llibre és que és 
una història que va succeir de veritat. Molta gent 
l’anomena “El llibre dels llibres” per ser tan im-
portant.
És un llibre que ha estat traduït a quasi tots els 
idiomes del món: l’espanyol, el català, l’anglès, el 
francès, l’alemany, el xinès, l’àrab i molts més. No 
hi ha un altre llibre en el món que hagi estat   
traduït a tants idiomes.
Saps quin llibre és aquest? És la Bíblia.



La Bíblia ens explica que molts anys enrere, en 
el principi dels temps, Déu va crear el Sol, la llu-
na i les estrelles, el mar, la terra, les plantes, els 
animals, i a un home i una dona. Déu és bo i 
per això va crear tot meravellosament. Aquesta 
parella era feliç, s’estimaven l’un a l’altre, eren 
amics amb Déu i parlaven amb Ell cada dia i vivi-
en tranquils.

Però un dia se’ls va apropar un animal malvat i 
els va dir: “El que Déu diu és mentida, feu-me 
cas a mi i sereu lliures i més feliços”. Aquest 
animal malvat va resultar ser l’enemic de Déu. 





Tristament aquella parella va 
fer cas a l’enemic i va creure el 
que els havia dit. Ben aviat, des-
prés d’haver cregut a l’enemic, 
van sorgir molts problemes:

l’home va començar a culpar la dona. I cap dels 
dos volia admetre la seva culpa. Va ser el comen-
çament de totes les discussions. I el que és pitjor, 
es va trencar la seva amistat amb Déu. Tenien 
por, i es van amagar i vivien com si Déu no exis-
tís.
Els fi lls, els néts, besnéts, i totes les generacions 
que van venir després van heretar això i tam-
poc volien saber-ne res de Déu. Fins el dia d’avui 
molta gent no vol saber-ne res de Déu. 





Des d’aleshores en el món hi ha guerres, baralles, 
robatoris, mentida, malalties i odi i el més trist és 
que tot i que alguna persona en aquest món vol-
gués, no podria deixar de fer coses dolentes.   És 
com si l’enemic de Déu tingués dominades totes 
les persones. Lo dolent ha contagiat a cada per-
sona en aquest món i ningú no se’n pot escapar. 

Per això totes les persones que existim en aquest 
planeta som pecadors. 



Tots hem escollit el mal

Déu és bo i es posa trist al veure que els humans 
han escollit el mal. Déu, té un amor profund cap 
als humans. Com es pot acabar amb el pecat en 
el món?





Déu, va fer un pla meravellós: va 
baixar a la Terra a rescatar als hu-
mans que creurien en Ell. De la 
mateixa manera que un príncep 
per amor a la princesa, lluita per 

ella, així Déu, va lluitar per a la seva gent per a 
lliurar-la de la maldat. 
Fa una mica més de 2000 anys, Déu va baixar a 
la Terra. Va néixer com un nadó, i li van posar el 
nom de Jesús. Des de petit Jesús mai va fer mal a 
ningú, ni va mentir, ni tan sols va pensar cap cosa 
dolenta. Va ser bo sempre. Jesús, com era Déu, 
tenia tot el poder i abans de començar a lluitar 
ja sabia que tenia la lluita guanyada. La batalla de 
Jesús no era una lluita ni amb espasa ni amb cap 
arma, sinó que ell parlava amb la gent per a que 



se n’adonessin que estaven enganyats i, a més 
a més, i que sabessin que ells mateixos també 
eren plens de mals pensaments, i que tenien un 
comportament desobedient al que Déu vol. Sor-
prenentment, moltes d’aquelles persones no van 
arribar a creure. Però Jesús va salvar a alguns, a 
aquells que van confi ar en Ell.
Un dia, un grup de persones van agafar a Jesús i 
el van matar. En aquell moment va semblar que 
la maldat s’havia emportat la victòria. 

Va ressuscitar de la mort. Llavors, tot el món va 
saber que Jesús tenia més poder que la mort i 
que l’enemic. 

Però per sorpresa, Jesús, 
amb tot el se poder, va 
tornar a la vida.





A partir d’aquest dia i inclús encara avui, Jesús 
va oferir salvar de la maldat a tots aquells que 
reconeixen haver ofès a Déu amb mals pensa-
ments i un comportament que no és el que Déu 
li agrada. Déu perdona les seves maldats.
 Imagina’t, que hi ha un príncep que estén la seva 
mà i ofereix una rosa a la seva princesa.
Què farà la princesa? Per descomptat, la prin-
cesa s’alegrarà que el príncep hagi pensat en ella 
amb amor que acceptarà la rosa.
De la mateixa manera Déu, estén avui la seva mà 
cap a tu, i diu: M’agradaria donar-te el perdó dels 
teus pecats.                                                                   

Què faràs?



Déu ha estimat tant el món, que 
ha donat el seu Fill únic, Jesucrist, 
perquè tot el qui creu en ell no es 
perdi, sinó que tingui vida eterna.
La Bíblia



Copyright © 2020 APEEN
Tots els drets reservats.

www.apeen.com


