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Jesus har
fjernet den
“madforgiftning”, som
Adam og Eva
fik

Kan du huske historien om Adam
og Eva, der fik ”madforgiftning”?
(Se side 2).
Nu skal du høre, hvem der kan gøre
alle de syge raske igen. Ham, som
Gud havde lovet skulle komme.

sus. Han kan give os den medicin, vi
alle har brug for, for at kunne blive
Guds venner igen. Jesus har nemlig
fjernet den ”madforgiftning”, som
Adam og Eva fik. Det gjorde han
ved at dø på korset og opstå igen.

En grøn ost

Guds ven

Du ved sikkert godt, at der findes
noget, der er godt at spise, og noget
man ikke må spise. Jeg kan fx godt
lide ostemadder, men hvis osten er
blevet helt grøn og blå og har fået
pels på – så skal jeg ikke spise den.
Så er osten blevet dårlig og jeg vil få
ondt i maven, hvis jeg spiser den.
Hvis jeg kommer til at spise den
alligevel, så må jeg gå til lægen
eller på sygehuset for at få medicin,
så jeg kan blive rask igen.

Den forbudte frugt

Adam og Eva fik ikke ondt i maven
af at spise den forbudte frugt, men
de var ikke længere Guds venner.
I Bibelen hører vi om den læge, som
kan gøre alle raske. Han hedder Je-
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Komfrit nr. 5

Men hov – har du spist af en forbudt frugt i paradisets have? Nej –
men hvorfor fortæller jeg dig så, at
du også har brug for lægen, Jesus?
Det er fordi, vi alle har gjort nogle
dårlige ting, som gør, at vi ikke
længere er Guds venner.
Men Jesus er læge for os alle. Hvis
vi beder til ham om, at han vil være
vores ven, så vil han det. Og hvis
Jesus er din ven, så er du også Guds
ven. Og ved du hvad? At være Jesu
ven og Guds ven er bare det allerbedste der findes!

