
H
a többet szeretnél tudni az Ú

r Jézusról, töltsd ki a papírcsík m
ásik oldalát (név, 

pontos cím
 és életkor), vágd le a csíkot, és küldd el az alábbi cím

re:

Gondolkoztál-e már azon, hogy miért kapsz ritkán levelet?
Szeretnél rendszeresen levelet kapni?
Szeretnél többet megtudni a jó hírről?

Csatlakozz még ma a Levelező Klubhoz 
és ingyen megkapod a leckéket.
Minden, ami körülvesz, változik, elmúlik, de Isten beszéde, 
a Biblia örökre megmarad. Istennek terve van az életeddel. 
A jó hír az, hogy teljesen megbízhatsz abban, amit a Bibliában 
mond. Ha belépsz a Levelező Klubba, olyan dolgokat tanul-
hatsz, amiket Isten szeretne megtanítani neked.
Kérlek, olvasd el ezt a kis írást, és küldd vissza a levágandó részt 
a címeddel, hogy elküldhessük az első levelet. Amikor végzel 
vele, az utolsó oldalt küldd vissza, és megkapod a következő 
részt. Minden sorozat befejezésekor egy oklevelet is kapsz.

Isten kész bűnbocsánatot és örök életet ajándékozni neked, 
hogy vele élhess.
Mit tehetsz te ezért?
Fordulj el a bűneidtől, és fordulj oda Istenhez! 

Szeretnéd, ha Isten megváltoztatná az életedet?
Ha igen, higgy az Úr Jézusban. Akarod, hogy 

Jézus a te Urad és Megváltód is legyen?
Imádkozz hozzá!
Ha valóban hiszed, mondd el neki, hogy 

bűnös vagy, bánod mindazt a rosszat, amit 
tettél, és köszönöd meg, hogy meghalt érted 

a kereszten. Kérd, hogy bocsásson meg, 
és szabadítson meg a bűneidből.

Ha ezt megteszed, 
a Biblia ezt mondja:

„Aki hisz a Fiúban,  annak 
örök élete van”

(János 3,36).

JÓ hír: 3:1
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???Good News for You – in the Hungarian language.

 Neki tetsző módon kezdesz élni.

 Szívesen imádkozol,  és olvasod a Bibliát.

 Olyan emberek közé kívánkozol, akik szeretik az Úr Jézust.

 A Szentlélek Isten 
lakik mindazokban, 
akik hisznek 
az Úr Jézusban.

Isten maga 
mondja:

„El nem 
hagylak 

téged” 
(Zsidókhoz írt levél 13,5).

Ha igazán hiszel az  Úr Jézusban, 
megváltozik az életed. 3:1a javadra!

A bűnbocsánat  és az 

örök élet  Isten ajándéka!Vasárnapi Iskolai Szövetség; 2119 Pécel, N
yírfa u. 1

Levelező Klub
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Jó hír: 
Isten szeret téged.

1:0

Az Isten iránti engedetlenség, amikor nem 
úgy élünk, ahogyan Ő akarja, bűn.
A Biblia mondja:

„Nincsen aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem” (Róma 3,12).

Mindannyian bűnös természettel születtünk, ezért  
mindenki bűnös  − te is. Ezt mutatják a tetteid is.
Milyen tettek?  Mindig igazat mondasz? Mindig 
engedelmeskedsz a szüleidnek? Soha nem vettél 
el még semmit, ami nem a tiéd? 
Teszel még sok mást is, ami ellenkezik 
azzal, amit Isten tanít a Bibliában.
Bűneid falként magasodnak közted 
és Isten között: elválasztanak Istentől. 
Isten tiszta, tökéletes és igazságos, 
ezért meg kell büntetnie a bűnt. 
Ha a bűneidben maradsz, örökre 
távol kell élned Istentől.
Magadtól képtelen vagy meg-
szabadulni 
a bűneidből. Ezért van 
szükséged Jézusra!

Rossz hír:
Távol vagy Istentől!

1:1 Nagypéntek arra emlékeztet, hogy Jézus 
meghalt a mi bűneinkért. Vére kifolyt értünk 
a kereszten. Az Atya Isten Őt büntette meg 
a mi bűneinkért. A te bűneidért járó 
büntetést Ő vállalta magára.

A Biblia mondja:
„Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért” (1Péter 3,18).

Húsvétvasárnap az Úr Jézus feltámadt, ami azt bizonyítja, hogy az Atya 
Isten elfogadta azt az áldozatot, amelyet értünk hozott a kereszten.

Jézus a Megváltó, aki örökké él.

A Biblia mondja:

„Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. 
Eltemették, és − ugyancsak az Írások szerint − fel-
támadt a harmadik napon” (1Korinthus 15,3−4).

 Negyven nap múlva Jézus visszament a mennybe.

    Ő az Úr, a világmindenség egyetlen Ura.

  Megígérte, hogy egy nap majd visszajön.

Jó hír: 
Jézus meghalt és feltámadt 

értünk!

2:1

Mindent Isten teremtett − téged is.
A Biblia mondja:
„Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet” 
(1Mózes 1,1).
Tudod, hogyan beszél Isten velünk ma? A Biblián keresztül. 
Elmondja nekünk a jó hírt, melyet neked is meg kell ismerned.
Isten mindenkit szeret − téged is.
Tudod, mi történt az első karácsonyon?
Az Úr Jézus Krisztus, Isten Fia otthagyta a mennyet, 
és megszületett kisgyermekként Betlehemben.
Különleges életet élt. Ő az egyetlen személy, aki soha semmi 
rosszat nem tett.
A Biblia elmondja, mit 
mondott Isten Jézusról:
„Te vagy 
az én 
szeretett 
Fiam”  
(Márk 1,11).


