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Hogyan juthatsz

a mennybe
Ha a szüleid megígérik, 
hogy elvisznek valahová, 
ugye hiszel nekik? 

Az Úr Jézus azt akarja, 
hogy higgy benne. 

Ő mondja: „Higgyetek énbennem” 
(János 14,1).  

Ha valóban szeretnéd rábízni magadat, 
és szeretnéd követni Őt, elmondhatsz egy ehhez 
hasonló imádságot:

„Úr Jézus, el akarom hagyni a rossz utat. Hiszem, hogy 
az én bűneimért haltál meg a kereszten. Hiszem, hogy 
feltámadtál. Szeretnék egy napon a mennyben veled élni.”

Ha rábíztad életedet 
az Úr Jézusra, biztosan 
tudhatod, hogy a menny 
felé vezető úton vagy.

Isten azt ígéri a Bibliában, hogy „aki hisz a Fiúban, 
annak örök élete van” (János 3,36).

Ha Jézussal járod az utat,

• megköszönheted, amit érted tett;

• mindennap beszélgethetsz vele és olvashatod a Bibliát;

• elmondhatod másoknak is, hogy mit tett veled Isten; 

• eljárhatsz olyan alkalmakra, ahol a Megváltóról hallhatsz.

Miközben követed 
az Urat, teszel majd olyat is,

ami nem tetszik neki, pl.
megharagszol, puskázol,

vagy csúnyán beszélsz.
A Biblia azt mondja,

mondd el Istennek, 
ha rosszat tettél.  

Isten ezt ígéri:
„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: 

megbocsátja bűneinket” (1János 1,9).

Az Úr Jézus azokban él, akik 
benne hisznek. Ő segít majd 

azt tenned, ami helyes. Egy 
nap, a mennyben te is bűntelen 
leszel, mint Ő.

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:
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:Próbáltál már úgy 
elindulni valahová, hogy 
nem ismerted 
az utat?

Ha a rossz úton vagy, 
soha nem jutsz oda, 
ahová szeretnél.

Csak egy út vezet a mennybe! 
Ez az út az Úr Jézus Krisztus.

Ő mondja: „Én vagyok az út…Senki sem 
mehet az Atyához [Istenhez] csak énáltalam 

(János 14,6).

Ha azon az úton maradsz, amelyik nem 
Istenhez visz, nem juthatsz a mennybe. 

Örökre Istentől távol kell élned.

Isten 
az Ő könyvében, 

a Bibliában elmondja, 
hogyan juthatunk a mennybe. 

Ő ott lakik, és azt akarja, 
hogy amikor földi életünk véget ér, 

mi is ott legyünk vele.

A mennyben mindenki boldog; ott nincs 
sem fájdalom, sem halál, ott minden tiszta és 
tökéletes.

A Bibliában ez áll:
„igazságtalanok [akik helytelen dolgokat 
tesznek] nem örökölhetik Isten országát” 
(1Korinthus 6,9).

Valakinek meg 
kellett fizetnie 
az árát annak, 
hogy mi a mennybe 
juthassunk.

A Biblia elmondja: Ő a mi 
bűneinkért halt meg a kereszten, 

hogy minket Istenhez vezessen, 
és megbocsáthassa minden bűnünket. 

Valóban Isten ajándéka, hogy halálod után 
a mennybe mehetsz.

Isten feltámasztotta Jézust a halálból.  Jézus most 
a mennyben él. Ő vihet be oda, hogy mi is vele éljünk örökre.

Jézus Krisztus, Isten Fia fizetett 
helyettünk, amikor magára 
vállalta a mi bűneinkért járó 
büntetést.

Ha vonattal vagy busszal 
utazol valahová, valakinek 
ki kell fizetnie a jegyet.

A Biblia ezt mondja: „Isten ajándéka ez; 
nem cselekedetekből [a mi jó tetteink által]”  (Efezus 2,8–9).

Istennek kell felkészítenie minket arra, hogy a mennybe juthassunk.

Mi történt?  Eltévedtél, 
és valakitől meg kellett 
kérdezned, hogy merre menj.

Mi nem tudjuk megfizetni 
a mennybe vezető út árát.
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