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ISTEN TEREMTETTE VILÁGUNKAT ÉS      1
MINDEN ÉLØT RAJTA

“Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a
földet.” –1Móz 1,1
“. . . Benne teremtetett minden a mennyen és a

földön . . . . ” –Kol 1,16
“Áldjon meg titeket az ÚR, aki az eget és a földet

alkotta! Az egek az ÚR egei, de a földet az embe-
reknek adta.” –Zsolt 115,15-16
A föld tökéletes volt, amikor Isten az embernek

adta. Olvasd tovább ezt a kis füzetet és megtudod,
hogy mi történt késãbb vele.

2            ISTEN TEREMTETT MINKET

“Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a
képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék
. . . az egész földön.” 1Móz 1,26a

“Azután megformálta az ÚRisten az embert a föld
porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az
ember élølénnyé*.” –1Móz 2,7

“Azután ezt mondta az ÚRisten: Nem jó az embernek
egyedül lenni, alkotok hozzáillø segítøtársat. Mély ál-
mot bocsátott azért az ÚRisten az emberre, és az ela-
ludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett
a helyére. Az emberbøl kivett oldalbordát asszonnyá
formálta az ÚRisten, és odavitte az emberhez.”

–1Móz 2,18.21-22

*Az élã lélek azt jelenti, hogy örökké létezni fog.

AZ EMBER ÉLØ LÉLEK                3



Soha ne hallgassunk Sátán hangjára.

4        ÁDÁM ÉS ÉVA ENGEDETLEN LETT
ISTENNEL SZEMBEN

“És fogta az ÚRisten az embert, elhelyezte az
Éden kertjében, hogy azt mývelje és ørizze. Ezt pa-
rancsolta az ÚRisten az embernek: A kert minden
fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudá-
sának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg
kell halnod.” –1Móz 2,15-17
A KÍGYÓ, AZAZ ÖRDÖG VAGY SÁTÁN, KÉTSÉGBE

VONTA ISTEN TEKINTÉLYÉT ÉS  HAZUDOTT.
“De a kígyó ezt mondta az asszonynak: Dehogy

haltok meg! Az asszony úgy látta, hogy jó volna
enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívá-
natos is az a fa, mert okossá tesz: szakított a gyü-
mölcsébøl, evett, majd adott a vele levø férjének is,
és ø is evett.” –1Móz 3,4.6

5

“Kiýzte az ÚRisten az Éden kertjébøl, hogy mývelje a
földet, amelybøl vétetett. És . . . odaállította . . . a
kerúbokat és a villogó lángpallost, hogy ørizzék az
élet fájához vezetø utat.”                        –1Móz 3,23-24

6       ÁDÁM ÉS ÉVA NEM MARADHATTAK
TOVÁBB A KERTBEN

“Ahogyan . . . egy ember által jött a býn a világba, és a býn
által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál.”

–Róm 5,12aNe feledd
Minden ember býnös természettel születik, és egy napon

meghal, mert a býn által a halál minden emberre átterjedt.
(Olvasd el újból Róm 5,12 versét.)

SZOMORÚ NAP VOLT AZ EMBERI FAJ 7
SZÁMÁRA, MELYEN ÁDÁM ÉS ÉVA VÉTKEZETT

“Fiút fog szülni,
akit  nevezz el
Jézusnak, mert ø
szabadítja meg
népét  býneibøl.”

–Mt 1,21

8   ISTEN ELTERVEZTE, HOGY BÝNBØL VALÓ
KIMENTÉSÜNKRE ELKÜLDI EGYSZÜLÖTT FIÁT

Hogy emberek közé jöjjön, 
Isten Fiának emberré kellett lennie.
“Mert benne [Jézus Krisztusban] lakik az istenség egész
teljessége testileg.” –Kol 2,9

“Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt,
és Isten volt az Ige. Az Ige testté lett, közöttünk
lakott.” –Ján 1,1.14a

“Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék:
‘Íme, a szýz fogan méhében, fiút szül, akit  Immá-
nuelnek neveznek’ – ami azt jelenti: ‘Velünk az Is-
ten.’ ” –Mt 1,22a-23

“Gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.
Az uralom az ø vállán lesz, és így fogják nevezni:
Csodálatos Tanácsos, Erøs Isten, Örökkévaló
Atya, Békesség Fejedelme!” –Ézs 9,5b

JÉZUS ISTEN - EMBERI FORMÁBAN    9



“. . . Aki nem ismert býnt . . . . ” –2Kor 5,21
“Ø nem tett býnt.”

–1Pt 2,22a
Az emberi áldozat nem tudta

eltörölni a býnt.
“Mert lehetetlen, hogy bikák

és bakok vére býnöket töröl-
jön el.” –Zsid 10,4

Jézus az Isten Báránya: “Íme, az Isten Báránya,
aki hordozza a világ býnét!” –Ján 1,29b

10       JÉZUS KRISZTUS - A TÖKÉLETES
ÁLDOZAT ÉRTÜNK

Jézust keresztfára szegezték, mert kegyetlen emberek gyýlölték Ãt.
De halála Isten terve volt. Jézus szabad akaratából odaadta életét,
hogy megmentsen téged és engem býneinkbãl.

Jézus mondja: “Senki sem veheti el [az életet] tølem: én magam-
tól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam
van arra is, hogy ismét visszavegyem.”                         –Ján 10,18a

ISTEN BÁRÁNYÁNAK A VÉRE ÁLTAL VÁLTATTUNK MEG
“. . . Nem veszendø dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok

meg . . . hanem drága véren, a hibátlan és szepløtlen Báránynak,
Krisztusnak a vérén.” –1Pt 1,18-19

SEMMI MÁS ÁLDOZAT NEM TUDJA ELVENNI A BÝNT
“Az ø akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének

feláldozása által egyszer s mindenkorra.” –Zsid  10,10

JÉZUS ÉLETÉT ADTA 11
MEGMENTÉSÜNKÉRT

“Ha tehát már most megigazított minket [igaznak nyilvání-
tott] az ø vére által, még inkább meg fog menteni minket a
haragtól.” –Róm 5,9

12

“Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor býnösök [Isten
iránt engedetlenek] voltunk. ” –Róm 5,8b

Ez a gonosztevã
hitt Jézus-ban, és
üdvös-séget
kapott.

Ez a 
gonosztevã
nem hitt
Jézus-ban, és
nem üdvözült.

“Jézus, emlékezzél meg
rólam, amikor eljössz 
királyságodba!” –Lk 23,42b

“Ø szabadított meg minket a sötétség hatalmá-
ból, és ø vitt át minket szeretett Fiának országá-
ba,  akiben van megváltásunk és býneink bocsá-
nata.” –Kol 1,13-14

AKI HISZ AZ ISTEN FIÁBAN, ÖRÖK    13
ÉLETE VAN

“Mert úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta, hogy aki
hisz øbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.”

–Ján 3,16

Az asszonyokat
pedig így szólította
meg az angyal: “Ti ne
féljetek! Mert tudom,
hogy a megfeszített
Jézust keresitek.
Nincsen itt, mert 
feltámadt, amint 
megmondta. Jöjjetek,
nézzétek meg azt a
helyet, ahol feküdt.”

–Mt 28,5-6

14                  “FELTÁMADOTT!”
“. . . Én vagyok . . . az élø: halott voltam, de íme, élek

örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol
kulcsai.” –Jel 1,17-18
“Mert én élek, és ti is élni fogtok.”                  –Ján 14,19b
Mivel Krisztus legyãzte a halált, és nála van a halál kulcsa,

többé nem kell félnünk a haláltól.
“Ha félek is, benned bízom.” –Zsolt 56,4

(Lásd a 46. oldalon Isten ígéreteit.)
JÉZUS MEG TUD MENTENI ÉS IMÁDKOZIK ÉRTED

“. . . Mivel megmarad örökké . . . . Ezért üdvözíteni tudja
örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ø
mindenkor él, hogy esedezzék [közbenjárjon] értük.”

–Zsid 7,24-25

JÉZUS LEGYØZTE A HALÁLT         15



1. Krisztus ezért jött a Földre.
“. . . Én azért jöttem, hogy életük legyen . . . . ”

–Ján 10,10

2. Krisztus szeretett minket, és
meghalt értünk.
“Az Isten Fiában . . . szeretett en-

gem és önmagát adta értem.”
–Gal 2,20b

Jézus ember lett, test és vér, mint
mi vagyunk, “hogy halála által

18  MIÉRT KELL JÉZUST VÁLASZTANUNK, 
HA AZ ÖRÖK ÉLETET AKARJUK? 

megsemmisítse azt, akinek hatalma van a
halálon, vagyis az ördögöt; és megszabadítsa
azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész
életükben rabok voltak.” –Zsid 2,14b-15

3. Csak Jézus vérében van býneink váltsága.
“Mert a vér a benne levø lélek által szerez

engesztelést.” –3Móz 17,11

“Jézusnak, az ø Fiának vére megtisztít minket
minden býntøl.” –1Ján 1,7b

“Akiben van megváltásunk [üdvösségünk] és bý-
neink bocsánata.” –Kol 1,14

19

“. . . Válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szol-
gálni . . . . ” –Józs 24,15

“Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid
is.” –5Móz 30,19b

JÉZUS AZ ÖRÖK ÉLETHEZ VEZETØ ÚT

“Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is
adatott az embereknek az ég alatt más név, amely
által üdvözülhetnénk.” –ApCsel 4,12b

“Én, én vagyok az ÚR, rajtam kívül nincs szabadító!”
–Ézs 43,11

TE HOGY VÁLASZTASZ?             17

Melyik utat választod?

Jézus Krisztus az ÚT az
Istennel való ÉLETHEZ.

Az ördög (Sátán) az út
az örök HALÁLHOZ.

Ez a fiú helyesen, az örök élet útját választotta.

16  NEKED ÉS NEKEM ÖRÖK ÉLETÜNK LEHET

4. Krisztus feltámadt a halálból.

“Tudjuk, hogy Krisztus, aki fel-
támadt a halottak közül, többé
nem hal meg, a halál többé nem
uralkodik rajta.” –Róm 6,9b

“. . . Azért halt meg mindenki-
ért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak élje-
nek, hanem annak, aki értük meghalt . . . .”

–2Kor 5,15
Jézus mondta: “Mert én élek, és ti is élni fog-

tok . ” –Ján 14,19b

20 5. Krisztus Lelke bennünk kell lakozzon,
hogy örök életre támadjunk fel (hogy örökké
éljünk).
“Krisztus közöttetek van: reménysége az eljö-

vendø dicsøségnek.” –Kol 1,27c
“Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, . . . aki

feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül,
életre kelti halandó [fizikai] testeteket is a ben-
netek lakó Lelke által.” –Róm 8,11

LÉGY BIZONYOS  ABBAN,  HOGY KRISZTUS 
LELKE  BENNED  ÉL

“Akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé
[nem tartozik Krisztushoz].” –Róm 8,9b

21



22      JÉZUS MINDEN GYERMEKET SZERET 

Ekkor átölelte és
kezét rájuk téve
megáldotta øket.

–Mk 10:16

“Engem szeret Jézusom, Bibliámból jól tudom.”

“Jézus . . . magához hívta øket, és így szólt:
‘Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és
ne akadályozzátok øket, mert ilyeneké az Isten
országa.’ ” –Lk 18,16
“Ugyanígy a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy

elvesszen egy is [elkárhozzon] e kicsinyek közül.”
–Mt 18,14

Nem számít: ki vagy, hol élsz, Jézus szeret és meghalt
érted. De várja, hogy te is szeresd Ãt. Jézus iránti
szeretetedet engedelmességed által mutathatod meg.
“Ha szerettek engem, megtartjátok az én paran-

csolataimat.” –Ján 14,15
“Már egy gyermek tetteibøl is fel lehet ismerni, hogy

tiszta és helyes-e, amit tesz!” – Pb 20,11

25

–1Ján 1,9a

3. Bánd meg býneidet.
(Megbánni azt jelenti: “annyira bánkódsz
miatta, hogy abbahagyod.”)

“Ha megvall-
juk býneinket,
hý és igaz ø:
megbocsátja
býneinket. ”

“Tartsatok tehát býnbánatot, és tér-
jetek meg, hogy eltöröltessenek a ti
býneitek.” –ApCsel 3,19

“Az Úr. . . türelmes hozzátok, mert
nem azt akarja, hogy némelyek
elvesszenek, hanem azt, hogy
mindenki megtérjen.”     –2Pt 3,9b

4. Valld meg býneidet Jézusnak.
(Megvallani azt jelenti, hogy “elmon-

dod vagy elismered.”)

6. Higgy Jézus
Krisztusban.

“Ha tehát száddal Úrnak
vallod Jézust, és szíved-
del hiszed, hogy Isten
feltámasztotta øt a halál-
ból, akkor üdvözülsz.”

–Róm 10,9

“Higgy az Úr Jézusban,
és üdvözülsz mind te,
mind a te házad népe!”

–ApCsel 16,31b

27

“. . . Kegyelembøl van
üdvösségetek a hit által
. . . Isten ajándéka ez; nem
cselekedetekért, hogy
senki se dicsekedjék.”

–Ef 2,8b-9

Az alábbi sorokba írd be 1János 1,9 versét, amit a 25
oldalon az imára kulcsolt kézben találsz:

5. Hagyd el býneidet.
(Elhagyni azt jelenti, hogy “többé nem teszed, abbahagyod.”)
“Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki

pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer.” –Pb 28,13
“Kerüld a rosszat, tégy jót.” –Zsolt 37,27a

26

1. Ismerd el, hogy býnös vagy (engedetlen Istennel
szemben).
“Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsø-

ségének.” –Róm 3,23
2. Jöjj Istenhez Jézus Krisztus által.
“Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és

emberek között, az ember Krisztus Jézus.” –1Tim 2,5
“. . . [Jézus] Üdvözíteni tudja örökre azokat, akik

általa járulnak Istenhez . . . . ” –Zsid 7,25
Jézus mondta: “Aki énhozzám jön, azt én nem

küldöm  el.” –Ján 6,37b

24     HOGYAN TALÁLOD MEG AZ ISTENHEZ 
VEZETØ UTAT

23



28 7. Fogadd be Jézus Krisztust szívedbe és
életedbe.

Csak te nyithatod ki szíved ajtaját
és hívhatod be Jézust. Jézus
mondta: “Íme az ajtó eløtt állok,
és zörgetek: ha valaki meghallja a
hangomat, és kinyitja az ajtót,
bemegyek ahhoz, és vele
vacsorálok, ø pedig énvelem.”

–Jel 3,20
“Akik pedig befogadták, azokat

felhatalmazta arra, hogy Isten
gyermekeivé legyenek; mindazo-

kat, akik  hisznek az ø nevében.”                 – Ján 1,12

SEGÍTÉS AZ IMÁDKOZÁSHOZ        29
Ha eddig még sosem imádkoztál, használd az alábbi imát

segítségképpen:

Drága Úr Jézus,
Köszönöm, hogy meghaltál a ke-

reszten azért, hogy elvedd býnei-
met. Bánom mindazokat a gonosz
dolgokat, amiket elkövettem. Kérlek
Téged, jöjj szívembe, és lakj ott mi-
ndörökre. Hiszem, hogy most mind-
járt tisztává teheted szívemet. Be-
fogadlak, hogy légy az én szemé-
lyes Megváltóm és Uram.

Jézus nevében. Ámen.

30        HA JÉZUS SZÍVEDBEN LAKIK, ÖRÖK
ÉLETED VAN

“Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ø
Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet.”   –1Ján 5,11b-12a
“Aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött

engem . . . átment a halálból az életbe.”         –Ján 5,24b
Ha tested meghal, hazaköltözik az Úrhoz (2Kor 5,8).

“Krisztus közöttetek van: reménysége az eljövendø
dicsøségnek” (Kol 1,27b).
Ha kérted az Úr Jézustól, hogy  bocsássa meg býneidet,

és hiszel az Úr Jézus Krisztusban, mint Megváltódban,
írd a lenti vonalra nevedet:

HOGYAN KÖVETHETED JÉZUST     31
Olvass a Bibliából (Isten sza-
vából) minden nap, és rejtsd
szívedbe azáltal, hogy meg-
tanulod azokat a verseket,
amelyek segítségedre voltak.
(Sok benne van ebben a kis
füzetben.)
“A teljes Írás Istentøl ihletett,

és hasznos a tanításra [hogy
mit kell hinned], a feddésre, a
megjobbításra, az igazságban
való nevelésre.”     –2Tim 3,16

32          BESZÉLJ IMÁBAN JÉZUSSAL
Köszönj meg Jézusnak minden jó dolgot
az életedben. Adj hálát neki azokért a dol-
gokért, amiket érted és lelked megmen-
téséért tett. Minden szükségedet vidd elé
imában. Imádkozz Jézus nevében.
“Ha valamit az ø akarata szerint kérünk,

meghallgat minket.”  –1Ján 5,14b
“Amit csak kértek az Atyától az én ne-

vemben, megadja nektek.”    –Ján 16,23b
“. . . Imádkozzatok egymásért . . . . ”

–Jak 5,16
“Imádkozzatok azokért, akik üldöznek

titeket.” –Mt 5,44b

IMA, MELYET JÉZUS TANÍTOTT       33
TANÍTVÁNYAINAK

(Tanítvány az a személy, aki követi Jézust.)

Jézus azt mondta tanítványainak, hogy így imádkozzanak:
“Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék

meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te
akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; minden-
napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg
vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezøknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szaba-
díts meg  a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és
a dicsøség mindörökké. Ámen!”

–Mt 6,9b-13

Tanuld meg ezt az imát! Hívãk gyakran mondják együtt han-
gosan is.



34      ISTEN TÍZ PARANCSOLATA ARRA TANÍT  
MINKET, HOGYAN ÉLJÜNK

(2Mózes 20. fejezete)
Az elsø négy Isten iránti szeretetünkrøl szól
1. “Én, az ÚR, vagyok a te Istened . . . Ne legyen más

istened rajtam kívül!”
2. “Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot . . .

Ne imádd és ne tiszteld azokat . . . . ”
3. “Ne mondd ki hiába Istenednek, az ÚRnak a nevét!”
4. “Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szen-

teld meg azt!”
A többi hat az emberek (a felebarát) iránti szerete-

tünkrøl szól

A TÍZ PARANCSOLAT (FOLYTATÁSA)    35
5. “Tiszteld apádat és anyádat!”
6. “Ne ölj!”
7. “Ne paráználkodj!”
8. “Ne lopj!”
9. “Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen!”

10. “Ne kívánd . . . semmit, ami a felebarátodé!”
HA ENGEDELMESKEDÜNK, ISTEN VÁLASZOL IMÁNKRA
“Amit kérünk, megkapjuk tøle, mert megtartjuk

parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves øeløtte.”
–1Ján 3,22b

36    A KÉT LEGNAGYOBB PARANCSOLAT
Isten iránti szeretet

1. Jézus így válaszolt: “Szeresd az Urat, a te Iste-
nedet teljes szívedbøl, teljes lelkedbøl és teljes el-
médbøl. Ez az elsø és a nagy parancsolat.”

–Mt 22,37-38
Felebarát iránti szeretet

2. “A második hasonló ehhez: Sze-
resd felebarátodat, mint magadat.”

–Mt 22,39

Mind a Tíz Parancsolat (34-35 old.)
benne van ebben a két legnagyobb 
parancsolatban.

A LEGNAGYOBB A SZERETET         37
A nagy “Szeretet  fejezet”

(1Korinthus 13,1-8.13)

1 Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet
pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengø érc
vagy pengø cimbalom. 2 És ha prófétálni is tudok, ha min-
den titkot ismerek is, és minden bölcsességnek bir-
tokában vagyok; és ha teljes hitem van is, úgy hogy
hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem:
semmi vagyok. 3 És ha szétosztom az egész vagyonomat,
és testem týzhalálra szánom, szeretet pedig nincs ben-
nem: semmi hasznom abból. 4.A szeretet türelmes, jósá-
gos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik,
nem fuvalkodik fel. 5.Nem viselkedik bántóan, nem keresi

38 a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel
a rosszat. 6 Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az
igazsággal; 7 Mindent elfedez, mindent hisz, mindent
remél, mindent eltýr. 8 A szeretet soha el nem múlik. De
legyen bár prófétálás: el fog töröltetni; legyen nyelveken
való szólás: meg fog szýnni; legyen ismeret: el fog
töröltetni.
13 Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e há-

rom; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.

ISTEN SZERETET
“Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben

marad, és Isten is øbenne.” –1Ján 4,16b

JÉZUS AKARJA, HOGY MEGVALLD ØT  39
MÁSOK ELØTT

(otthon, iskolában, gyüleke-
zetben, mindenütt)

Jézus így szólt hozzá:
“Menj haza a tieidhez, és
vidd hírül nekik, milyen
nagy dolgot tett  az Úr
veled, és hogyan
könyörült meg rajtad.”

–Mk 5,19b



40        HOGYAN ISMERHETØ FEL ISTEN
IGAZ GYERMEKE

“Gyümölcseikrøl ismeritek meg øket.”             –Mt 7,20b
“A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség,

türelem, szívesség, jóság, hýség, szelídség, önmeg-
tartóztatás.” –Gal 5,22-23a

ISTEN GYERMEKE MEGBOCSÁT MÁSOKNAK
“Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket,

nektek is megbocsát mennyei Atyátok.”               –Mt 6,14
7 DOLOG, AMIT ISTEN GYÝLÖL

“A nagyravágyó szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vért
ontó kezek, a gonosz terveket koholó szív, a rosszra
sietve futó lábak, a hazugságot beszélø hamis tanú, és a
testvérek közt viszályt szító ember.” –Pb 6,17-19

A TEST CSELEKEDETEI:
“. . . Házasságtörés, parázna-

ság [sex házasságon kívül] . . .  bál-
ványimádás, varázslás, ellensé-
geskedés, viszálykodás, féltékeny-
ség, harag. . . irigység, gyilkos-
ság, részegeskedés . . . és ezek-
hez hasonlók; . . .akik ilyeneket
cselekszenek, nem öröklik Isten
országát.” –Gal 5,19-21

“. . . Sem fajtalanok sem tolvajok,
sem nyerészkedøk . . . . ”

–1Kor 6,9-10
ENGEDD, HOGY JÉZUS BETÖLTSÖN LELKÉVEL ÉS

MEGTISZTÍTSON
“. . . Ilyenek voltak közületek némelyek: de megmosattatok,

megszentelødtetek . . . az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi
Istenünk Lelke által.” –1Kor 6,11

41

(Olvasd Lukács 16,19-26.)

Bízz Jézus Krisztus-
ban. Akkor Ã beírja
neved az Élet Köny-
vébe.

“Ha valakit nem
találtak beírva az
élet könyvébe, azt a
týz tavába vetették”

–Jel 20,15

42           A POKOL VALÓSÁGOS HELY JÉZUS AZ EGYETLEN ÚT ISTENHEZ   43
“Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ø

Fiában van.” –1Ján 5,11b

“Mert a býn zsoldja a halál; az Isten kegyelmi aján-
déka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi U-
runkban.” –Róm 6,23

“Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig
nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet,
hanem az Isten haragja marad rajta.” –Ján 3,36

“Jézus így válaszolt: ‘Én vagyok az út, az igazság
és az élet; senki sem mehet az Atyához,  csakis
énáltalam.’ ” –Ján 14,6

44        A MENNY VALÓSÁGOS HELY
János apostol a Jelenések könyve 21. fejezete szerint látta az

új eget és az új földet.
“. . . És . . . az Isten . . . letöröl minden

könnyet a szemükrøl; és halál sem lesz
többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem
fájdalom nem lesz többé, mert az el-
søk elmúltak.” A trónuson ülø ezt mond-
ta: “Íme, újjáteremtek mindent.”

–Jel 21,3-5a
János látta a Szent Várost is, az új Je-

ruzsálemet, mely Istentãl száll alá a
mennybãl. “A város színarany, tiszta
üveghez hasonló. A város falának

alapköveit mindenféle drágakø ékesítette. ” –Jel 21,18b-19a

“Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben,
és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék
van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy
elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd
elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök,
és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott
legyetek ti is.” –Ján 14,1-3

MONDD EL EZT A JÓ HÍRT MÁSOKNAK
[Jézus] Ezután így szólt hozzájuk: “Menjetek el szerte az

egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremt-
ménynek.” –Mk16,15

“A bölcs lelkeket nyer meg.” –Pb 11,30b

JÉZUS ELMENT, HOGY HELYET KÉSZÍTSEN    45
MINDAZOKNAK, AKIK HISZNEK BENNE

SEGÍÍTSÉÉG !!
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“ Nem maradok el tøled, sem el nem hagylak téged.”
–Zsid 13,5b

“Mert megparancsolja angyalainak, hogy vi-
gyázzanak rád minden utadon.”   –Zsolt 91,11

“Senki sem ragadhatja ki øket az Atya
kezébøl.” –Ján 10,29b

“Veletek vagyok minden napon a világ
végezetéig.” –Mt 28,20b

“Ne félj attól, amit el fogsz szenved-
ni . . . . Légy hý mindhalálig, és neked a-
dom az élet koronáját!” –Jel 2,10

“ Ha sötétségben lakom is, az ÚR az én világosságom.”
–Mik 7,8b

“Kiálts hozzám, és válaszolok!” –Jer 33,3a

46  ISTEN ÍGÉRETEI GYERMEKEI SZÁMÁRA
Mindenki feltámad a halálból.

“Eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak,
meghallják az ø hangját, és kijönnek. Akik a jót tették, az
életre támadnak fel; akik pedig a rosszat cselekedték, az
ítéletre támadnak fel.” –Ján 5,28b-29

A Jézusban elhunytak támadnak fel elãször
és így mindenkor az Úrral leszunk.

“Azután mi, akik élünk, és megmaradunk,
velük együtt elragadtatunk felhøkön az Úr
fogadására a levegøbe, és így mindenkor az
Úrral leszünk.” –1Thess 4,17

“Vigyázzatok, legyetek ébren, mert nem
tudjátok, mikor jön el az az idø!” –Mk 13,33

JÉZUS VISSZAJÖN                47

“Íme, eljön a felhøkön, és meglátja minden szem.” –Jel 1,7a
Ãrizkedjetek a hamis krisztusoktól és a hamis

prófétáktól.
“Akkor, ha valaki ezt mondja  nektek: Íme, itt

a Krisztus, vagy amott: ne higgyétek ! Ha
tehát azt mondják nektek: Íme, a pusztában
van, ne menjetek ki! Íme, a belsø szobákban,
ne higy-gyétek!” –Mt 24,23.26

JÉZUS EGY SZEMPILLANTÁSNYI IDØ ALATT 
JÖNEL, AZ ÉG FELHØIBEN

“Mert ahogyan a villámlás keletrøl támad, és ellátszik nyu-
gatig, úgy lesz az Emberfiának az eljövetele is. A föld min-
den népe . . . meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhøin
nagy hatalommal és dicsøséggel.” –Mt 24,27.30b

48               HOGY JÖN EL JÉZUS? A JÓ PÁSZTOR ZSOLTÁRA
(Zsoltár 23)

1Az ÚR az én pásztorom, nem szýkölködöm. 2Füves
legelãkön terelget, csendes vizekhez vezet engem.
3Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ã nevéért.

4Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek
semmi bajtól, mert te velem vagy: vesszød és botod
megvigasztal engem. 5Asztalt terítesz nekem ellensé-
geim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig
van poharam.

6Bizony, jóságod és szereteted k sér életem minden
napján, és az ÚR házában lakom egész életemben.


