1. A GépkocsivezetĘ

2. Az Elítélt

3. Az EjtĘernyĘs

Egyszer a gépkocsivezetĘt megállította
egy rendĘr. Jó sofĘr volt és mindaddig azt
hitte semmi rosszat nem tett.

Egy ártatlan ember részt vett egy gyilkos
tárgyalásán, majd miután elhangzott az ítélet,
magára vállalta a gyilkosra kirótt büntetést – az
azonnali kivégzést. A bíróság ezt jóváhagyta.
Másnap a bíróság döntés elé állította az elítéltet.

Az ejtĘernyĘs amikor kiugrik a repülĘbĘl,
megmutatja az ejtĘernyĘjébe vetett hitét.

A rendĘr így szólt: “Az iskola környékén
90 km/h sebességgel hajtottál, miközben
tíz tábla figyelmezetett rá, hogy a
maximálisan megengedett sebesség 25
km/h.”
Ahogyan
a
gépkocsivezetĘt
tíz
közlekedési tábla figyelmeztette, úgy Isten
nekünk is tíz nyilvánvaló figyelmeztetést
adott a Bibliában. Ez a tízparancsolat.
Hazudtál-e valaha is, elloptál-e valamit,
vagy netalán Isten nevét káromlást szólva
vetted a szádra? Az én válaszom ezekre a
kérdésekre igen volt. És a Tiéd?
Mit mond a Biblia:
x Mert ha valaki az egész törvényt
megtartja is, de vét egy ellen, az
egésznek
megrontásában
bĦnös.
(Jakab 2:10)

“Egy ártatlen ember magára vállalja a Rád kirótt
halálbüntetést. Ha elfogadod az ajánlatát és Ę hal
meg helyetted, akkor Te szabad vagy és elmehetsz.
Ha nem fogadod el, akkor a bĦntetted miatt
meghalsz. Melyiket választod?”
Jézus Krisztus, Isten Fia, bĦn nélküli volt, de önként
feláldozta magát, hogy törlessze az én és a Te
bĦneid adósságát. (Isten ítélete a bĦnre nézve halál).
Három nappal késĘbb Jézus feltámadt a halálból.
x

x

Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét
abban mutatta meg, hogy mikor még bĦnösök
voltunk,
Krisztus
érettünk
meghalt.
(Rómabeliekhez 5:8)
Az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a
mi Urunk Krisztus Jézusban.
(Rómabeliekhez 6:23b)

Jézus Krisztus magára vette a bĦneidet és vállalta
helyetted a halálbüntetést, így Neked 2 döntési
lehetĘséged van:

Isten azt mondja, hogy ha megszegtél akár
csak egy parancsolatot is, bĦnös vagy, és
felelĘsségre leszel vonva mind a tíz
parancsolatnak a megszegésében, a
paráznaságot és gyilkosságot is beleértve.

Beismered és megbánod bĦneidet (vágysz arra,
hogy
elhagyod
azokat).
Elfogadod
Isten
bĦnbocsánatát és az örök élet ajándékát,
bizodalmadat pedig az Úr Jézus Krisztusba veted.

Mert a bĦn zsoldja halál. (Számkivetés
a pokolba, mivel Isten nem tĦri meg a
bĦnt). (Rómabeliekhez 6:23a)

Jézus Krisztus helyett más valakiben vagy
valamiben bízol és elutasítod Isten bĦnbocsánatát és
az örök életet: Ennek következményeképpen
egymagad viseled a büntetést Isten törvényének
megszegéséért.

x

Ha ez a sztori idelent véget ér, nincs többé
remény számunkra...

Vagy

Jézus követĘi megmutatják az Istenbe vetett
hitüket, amikor a Szent Lélek változtatja
gondolataikat és vágyaikat.
x

Azért ha valaki Krisztusban van, új
teremtés az; a régiek elmúltak, íme újjá
lett minden. (2 Korintusbeliekhez 5:17)

x

Isten így szól, “És adok néktek új szívet,
és új lelket adok belétek.” (Ezékiel 36:26)

Átlépve az autószerelĘ mĦhely küszöbét még
nem
vállunk
autószerelĘkké,
így
a
templombajárás
sem
tesz
bennünket
keresztényekké .
Ha úgy döntöttél, hogy elfogadod Isten
bĦnbocsánatát és az örök életet, nyisd imára
az ajkad, akár hasonlóképpen mint ez itt:
“Uram, Jézus Krisztus, hiszem, hogy
eltörölted minden bĦnömet, amikor meghaltál
értem a kereszten, s majd harmadnap
feltámadtál a halálból. Uram, el szeretnék
fordulni az én bĦneimtĘl és minden
bizodalmamat Beléd akarom vetni, mint
Uramba és Istenembe. Életem hátralévĘ
részében Téged akarlak követni. Köszönöm
az örök élet ajándékát. Amen.”
x

Mert minden, aki segítségül hívja az Úr
nevét, megtartatik. (Rómabeliekhez 10:13)

Az igaz Jézus követĘk vágya:
x Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes
tetszésre, minden jó cselekedettel
gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az
Isten megismerésében.
(Kolossébeliekhez 1:10)
_______________________________________________________________________

x

Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig
nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az
Isten haragja marad rajta. (János 3:36)

Tudni Jézus Krisztusról nem egyenlĘ hinni is Jézus
Krisztusban...
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1. The Driver

2. The Convict

3. The Skydiver

A driver was once stopped by a police
officer. He was a good driver and as far as
he knew he had done nothing wrong.

An innocent man approached a judge and
volunteered to be executed in the place of a
convicted murderer. The judge consented. The
next day the judge told the convict he had a
decision to make.

Skydivers demonstrate their belief in
their parachutes when they jump from the
plane.

The police officer said, “I pulled you
over because you were going 60 through
a school zone. There were ten warning
signs that the speed limit was 15 and you
ignored them all.”
Just like the driver had ten warning
signs, God has given us ten clear warning
signs in the Bible. They are called the Ten
Commandments.
Have you ever told a lie, stolen
something or used God’s name as a curse
word? If you’re like me the answer is ‘yes’.

“An innocent man has been put to death in your
place. If you will accept his payment for your
crime, you are free to go. If you will not accept
his payment, you will be executed for your crime.
Which do you choose?”
Jesus Christ, the Son of God, was sinless but
voluntarily gave his life to pay the penalty for
your sins and mine. (God’s judgment for our sin
is death). Three days later he rose from the dead.

x

God showed his great love for us by sending
Jesus to die for us while we were still sinners.
Romans 5:8

x

Listen to what the Bible says:
Whoever keeps the whole law and yet
stumbles at just one point is guilty of
breaking all of it. James 2:10

God is saying that by breaking one
Commandment we have sinned and will
be held accountable for breaking all of
them, including adultery and murder.
x

God’s judgment for our sin is death.
(Banishment to hell because He will
not allow sin in His presence).
Romans 6:23a

If the story ends here, there is no hope
for us…

x

The gift of God is eternal life in Christ Jesus
our Lord. Romans 6:23b

As a result of Jesus’ death in your place, you
have two choices:
Receive both God’s pardon for your sins and
eternal life by repenting (sensing your sinfulness
and desiring to turn from it) and placing your
trust in the Lord Jesus. (Acts 20:21)
OR
Reject both God’s pardon for your sins and
eternal life by trusting in anyone or anything
other than Jesus to make you acceptable to God,
thus bearing the penalty for breaking God’s law
yourself.

Followers of Jesus demonstrate their
belief in Him when God’s Spirit changes
their thoughts and desires.

x

If anyone is in Christ, he is a new
creation; the old has gone, the new
has come! 2 Corinthians 5:17

x

God says, “I will give you a new heart
and put a new spirit in you.”
Ezekiel 36:26

Just as entering a garage won’t make
you a mechanic, attending a church won’t
make you a Christian.
If you would like to receive God’s
pardon for your sins and the gift of eternal
life, consider a prayer like this:
“Jesus, I believe you paid the penalty for
my sins when you died on the cross and
rose from the dead. I want to turn from my
sins and place my trust in you as my Lord.
I am willing to follow you the rest of my
life. Thank you for the gift of eternal life.
Amen.”
x

Anyone who calls on the name of the
Lord will be saved. Romans 10:13
The desire of real followers of Jesus is to:

x

Live a life worthy of the Lord, pleasing
Him in every way, bearing fruit in
every good work, and growing in the
knowledge of God. Colossians 1:10

_______________________________________________________________________

x

Whoever believes in the Son has eternal life,
but whoever rejects the Son of God will not
see life, for God's wrath remains on him.
John 3:36

Knowing about Jesus doesn’t mean you believe
in Jesus…
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