
    Mi a BIBLIA?
A Biblia Isten 
szava. Elmondja 
nekünk az Ő 
törvényét.

"Az Úrnak
törvénye

tökéletes."
(Zsoltárok 19:8)

        Mi a BŰN? A
         bűn Isten
       törvényének
       megszegése.

Hazugság, csalás,
káromkodás,

lopás - ha nem
engedelmeskedünk
Istennek, az bűn.

Ne lopj.
11. Mózes 20:15

Szent
Biblia



        Megbünteti 
Isten a bűnt? Igen! 
“Seolba (a pokolba) 
jutnak a gonoszok.”

(Zsoltárok 9:18)

A pokolegy szörnyű
hely, ahol tűz van.

A bűnösök a
pokolban fognak

égni örökké.

    Meg tudom
menteni magam
a pokoltól? Nem!

Senki sem mentheti
meg önmagát. “Mert

mindnyájan
vétkeztek, és

szűkölködnek az
Isten dicsősége

nélkűl.”
(Róma 3:23)

      Ki menthet
meg a pokoltól?
JÉZUS, mert ő

sohasem
vétkezett.

János 1:1,14

János 3:16

Jézus Isten fia.
Ő szeret
TÉGED!

Jézus meghalt
a kereszten, hogy
megfizessen az
összes bűnödért.

“Krisztus
ÉRETTÜNK
meghalt.”
(Róma 5:8)



Eltemették.

    De ő
   feltámadt a
  harmadik napon.
Jézus ezt mondta:
“Ímé élek örökkön
  örökké.”

(Jelenések 1:18)

És nekem mit
kell tennem?

“Higyj az Úr 
Jézus Krisztusban,

és idvezülsz.”

(Ap. csel 16:31)

“Ha meg nem
tértek, mindnyájan

hasonlóképen
elvesztek.”

(Lukács 13:3)

Fordulj az
Úr Jézushoz.

Kérd őt, hogy
bocsásson meg

neked és mentsen
meg. “Mert minden,

a ki segítségül
hívja az Úr nevét,

megtartatik.”

(Róma 10:13)
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Ha úgy döntöttél, hogy Krisztust követed, vagy 
ha vannak kérdéseid, kérünk töltsd ki és küldd 

vissza nekünk ezt a lapot.

Elfordultál 
bűnödtől és 

kérted Jézust, 
hogy mentsen 
meg? Ő azt 

mondta: “Én örök 
életet adok nékik; 
és soha örökké el 

nem vesznek.”

(János 10:28)
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Istennek

van egy
ajándéka

számodra,
az örök élet. Ez

azt jelenti, hogy 
örökké vele lehet 
élni a mennyben!

"Az Isten kegyelmi 
ajándéka pedig örök 

élet a mi Urunk 
Krisztus Jézusban."

(Róma 6:23)
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