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ISTEN MONDJA: Hogy bárki megmenthető. 
“Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr 
nevét, megtartatik.”  Róma 10:13  
 
Ha teljes szívedből hiszed Jézus Krisztus 
evangéliumának, akkor hittel fogad őt 
segítségül hívva a nevét kérlek tedd meg 
most amíg nem késő. “És ha valaki nem 
találtatott beírva az élet könyvében, a 
tűznek tavába vetteték.” Jelenések 20:15  
 

  

 
 
 
 
 
 
   
  



A Biblia ISTEN SZAVA.  
 
ISTEN MONDJA; Hogy mindannyiunknak 
találkozója van a halállal “És miképen 
elvégezett dolog, hogy az emberek 
egyszer meghaljanak, azután az ítélet:” 
Zsidók 9:27 Semmi sem fontosabb, mint 
az Istennel való találkozásra  való 
felkészülés! Lehet valaki 100%os biztos 
abban, hogy a mennybe kerül?  
 
ISTEN MONDJA; Tudhatod! “Ezeket írtam 
néktek, a kik hisztek az Isten Fiának   
nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök 
életetek van, és hogy higyjetek az Isten 
Fiának nevében.” 1 János 5:13 Sokan azt 
hiszik, hogy jó emberként a Mennyor-
szágba kerül.  
 
ISTEN MONDJA: Nincs senki, aki jó. 
“Ahogy meg van írva, hogy nincsen csak 
egy igaz is…nincs, a ki jót cselekedjék, 
nincsen csak egy is. Mert mindnyájan   
vétkeztek, és szűkölködnek az Isten     
dicsősége nélkül.”  Róma 3;10,12b,23 
  
ISTEN MONDJA: Van egy büntetés, amit 
meg kell fizetni a bűneink ért. “Mert a    
bűn zsoldja halál…” Róma 6:23a Jézus   
Krisztus meghalt értünk, hogy ne kelljen a 
Pokolba kerülnünk.  

“Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az 
ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen 
ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen.” János 3:16  
 
“Az Isten pedig a mi hozzánk való 
szerelmét  abban mutatta meg, hogy mikor 
még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk 
meghalt.” Róma 5:8 Jézus kiontotta 
értékes vérét ,hogy lemossa bűneinket. 
“Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, 
bűneinknek bocsánata;” Kolossé 1:14. 
Három nappal azután, hogy a testet a 
sírba tettek, Jézus feltámadt a halálból. 
  
ISTEN MONDJA; Ezt nemcsak elménkkel,  
hanem teljes szívünkből kell hinnünk.  “Mert   
ha a te száddal vallást teszel az Úr   
Jézusról, és szívedben hiszed, hogy 
az Isten feltámasztotta őt a halálból,    
megtartatol.” Róma 10:9 
 
ISTEN MONDJA; térjetek meg. Bűnbánatot 
kell tartanod. “Nem, mondom néktek: sőt 
inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan, 
hasonlóképen elvesztek.” Lukács 13:3  
Ezt azt jelenti hogy megbánod a 
bűnödet, fordítsd el szívedet a bűntől     
Jézus Krisztus fele, és fogadd öt     
Uradnak  és  Megváltónak. 
  


