
Találkozás Jézus Krisztussal 
Jelenések könyve 3,20 (Jézus mondja:) Íme, az ajtóban állok 
és zörgetek. Ha valaki meghallja szavamat, és ajtót nyit, 
bemegyek hozzá, vele étkezem, és ő énvelem. 
Máté evangéliuma 11,28 (Jézus mondja:) Jöjjetek hozzám 
mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én 
felüdítelek titeket. 
 

Jézus Krisztus a tékozló fiú 
történetében az Isten szeretetéről tanít 

Lukács evangéliuma 15,11–24 Egy embernek volt két fia. A 
fiatalabb azt mondta apjának: „Apám! Add ki nekem az 
örökség rám eső részét!“ Erre szétosztotta köztük vagyonát. 
Nem sokkal ezután a fiatalabb fiú összeszedte mindenét, 
elment egy távoli országba, és ott léha élettel eltékozolta 
vagyonát. Miután mindent elpazarolt, nagy éhínség támadt 
azon a vidéken, és nélkülözni kezdett. Erre elment és 
elszegődött egy ottani gazdához, aki kiküldte a tanyájára, hogy 
őrizze a disznókat. Szeretett volna jóllakni a disznók 
eledelével, de abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt, és 
azt mondta: „Apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én 
meg itt éhen halok. Fölkelek, elmegyek apámhoz, és azt 
mondom neki: Apám! Vétkeztem az ég ellen és teellened! Már 
nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid 
közé fogadj be engem!“ Föl is kerekedett, és elment apjához. 
Apja már messziről meglátta és megesett rajta a szíve. Eléje 
sietett, a nyakába borult és megcsókolta. A fiú így szólt hozzá: 
„Apám! Vétkeztem az ég ellen és teellened; már nem vagyok 
méltó arra, hogy fiadnak nevezz.” Az apa azonban ezt mondta 
szolgáinak: „Hozzátok hamar a legdrágább ruhát és adjátok rá, 
húzzatok  gyűrűt az  ujjára és  sarut a lábára!  Azután hozzátok 
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elő a hízlalt borjút, vágjátok le, együnk és vigadjunk, mert ez a 
fiam meghalt, és föltámadt, elveszett, és megtaláltatott.”  
 

Az Isten szeretetétől a bűn választ el 
Rómaiakhoz írt levél 7,15 Magam sem értem, hogy mit 
teszek. Mert nem azt teszem, amit akarok, hanem azt teszem, 
amit gyűlölök. 
 

Az örömhír, vagyis az evangélium az, hogy 
Jézus Krisztus a te személyes megváltód és üdvözítőd 

János első levele 4,9 Isten szeretete abban nyilvánult meg 
irántunk, hogy egyszülött Fiát küldte a világra, hogy általa 
éljünk. 
Rómaiakhoz írt levél 4,24b–25 Jézus Krisztus, a mi Urunk 
bűneinkért átadatott, és megigazulásunkért föltámadt. 
Lukács evangéliuma 19,10 Az Emberfia azért jött, hogy 
megkeresse és megmentse, ami elveszett. 
Timóteushoz írt első levél 1,15 Azért jött el Krisztus Jézus 
erre a világra, hogy üdvözítse a bűnösöket. 
Timóteushoz írt első levél 2,4 A mi üdvözítő Istenünk azt 
akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság 
ismeretére.  
János első levele 5,11 Isten örök életet adott nekünk, és ez az 
élet az ő Fiában van. 
János evangéliuma 14,6 (Jézus mondja:) Én vagyok az út, az 
igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam. 
 

Hit és megtérés 
Péter első levele 2,24 Jézus Krisztus a mi bűneinket maga 
hordozta testében a fán, hogy a bűnöknek meghalva igaz életet 
éljünk: az ő sebe által gyógyultatok meg. 
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János evangéliuma 11,25–26 (Jézus mondja:) Én vagyok a 
föltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is halt, 
élni fog, és mindaz, aki él és hisz bennem, nem hal meg soha. 
Hiszed ezt? 
János evangéliuma 3,16 Úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen. 
Izajás próféta könyve 1,18 Ha vétkeitek olyanok is, mint a 
skarlát, fehérek lesznek, mint a hó; ha vörösek is, mint a bíbor, 
olyanok lesznek, mint a gyapjú. 
Apostolok cselekedetei 2,21 Mindaz, aki segítségül hívja az 
Úr nevét, üdvözül. 
Rómaiakhoz írt levél 10,9–10 Ha a száddal vallod, hogy 
Jézus az Úr, és a szívedben hiszed, hogy Isten föltámasztotta 
őt a halottak közül, üdvözülsz. A szív hite megigazulásra, a 
szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál. 
 

A Szentlélek 
János evangéliuma 4,14 (Jézus mondja:) Aki abból a vízből 
iszik, melyet én adok neki, soha többé nem szomjazik meg, 
hanem a víz, melyet adok neki, örök életre szökellő vízforrás 
lesz benne. 
János evangéliuma 7,37–38 Az ünnep utolsó, nagy napján 
Jézus megállt és felkiáltott: „Ha valaki szomjazik, jöjjön 
hozzám és igyon mindenki, aki hisz bennem. Amint az Írás 
mondja: élővíz folyói fakadnak majd belőle.” Ezt a Lélekről 
mondta, amelyet a benne hívők meg fognak kapni. 
Jelenések könyve 22,17b Aki szomjazik, jöjjön; és aki akarja, 
merítsen ingyen az élet vizéből! 
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