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Jézus szeretett az embereknek 
Isten megbocsátásáról beszélni.  

De a templomi elöljárók 
sérelmezték, hogy ő a 

 bűnösökkel barátkozik. 
  Ekkor Jézus három 

 történetet mesélt el 
 annak bizonyítására, 

 hogy Isten örül, amikor 
 a bűnösök megbánják 

 a vétkeiket. 



Az első történet arról az emberről  
         szólt, akinek        100 juha volt.   
                                   Egyszer az egyik   
                                bárány eltévedt.   
                              A pásztor tüstént  
                             az eltévedt bárány  
                           keresésére indult,   
                          magára hagyva  
                             a többi  
                             99-et.  



A pásztor addig megy 
az elveszett bárány 
után, amíg meg nem 
találja.  Aztán a 
nyakába veszi és  
meg sem áll hazáig.   
A barátainak pedig  
azt mondja :  
 
 
"Örvendezzetek  
velem, mert 
megtaláltam  
a bárányomat,  
ami elveszett." 



Jézus elmagyarázta, hogy 
nagy öröm van az égben,  
ha csak egyetlen egy  
bűnös is megbánja a  
vétkeit.  Megbánni  
a bűneinket, ez  
azt jelenti, hogy  
sajnáljuk, hogy  
vétkeztünk –  
olyannyira, hogy  
többé nem is  
akarunk bűnt  
elkövetni.  



A következő történet 
 arról az asszonyról szólt, 

 akinek 10 ezüstpénze volt.  
Meglehet, hogy ez volt 

 az összes megtakarított 
pénzecskéje.  Rettenetes 

dolog történt vele.  
Elveszítette az 

 egyik ezüstpénzét. 



Sepert !  Sepert !  Sepert !   
Az asszony mindenütt kereste.  
Végül megtalálta a pénz.  Nagyon 
megörült.  Ki tudjátok találni, mit  
csinált ezután?  Igen, elmesélte 
az esetet a  
barátainak. 



Jézus újra 
azt mondta : 
" Isten 
angyalai 
örvendeznek 
minden 
megtérő 
bűnösnek." 



Az utolsó történet volt 
a legszomorúbb a három 
közül, amit Jézus 
elmesélt.  Ez a  
történet arról  
a fiúról szólt,  
aki elhagyta a  
szülői házat.  



Egy távoli országban a fiú ostobán elköltötte az 
összes pénzét.  Most mit tehetett?  Hogy a dolgok 
még nehezebbek legyenek, éhínség támadt.  
A fiú akár éhen is halhatott volna. 



Elkeseredettségében, a fiú elfogadott egy  
munkát : a disznók etetését.  De senkitől sem 
kapott ennivalót.  Talán még a disznók eledeléből  
is evett volna.  Lehet, hogy így is tett !  Ekkor a fiú 
el kezdett gondolkozni : "Az apámnál talán még  
                            a szolgák is jól lakhatnak." 



"Visszatérek 
 az apámhoz 

 és elmondom 
 neki mennyire 
 megbántam a 

bűneimet.  Nem 
érdemlem meg, 

 hogy továbbra is 
 a fia legyek. 

  Remélem, 
hogy felvesz a 
 szolgájának." 



A fiú még eléggé messze járt az otthonától,  
de az apa már észrevette, hogy jön.  Az apa  
boldogan szaladt elébe.  Megcsókolta  
                   és szorosan magához  
                             ölelte. 



"Apám, én vétkeztem.  
Nem érdemlem meg,  
hogy a fiad legyek."   
A fiú meg akarta kérni  
az apját, hogy vegye  
fel szolgálónak.  De az  
apa félbeszakította : 
"Hozzátok ide nekem a  
    legszebb öltözéket,  
    hozzatok sarukat  
    és gyűrűt a fiam  
    számára.  És  
    készítsetek egy  
    nagy lakomát !" 



Nagy ünneplést csaptak, mert a tékozló 
 fiú hazatért.  Jézus azért mesélte 

 el ezt a történetet is, 
 hogy bizonyítsa, Isten 

 szeretettel fogadja 
 azokat a bűnösöket, 

 akik megbánják 
 vétkeiket és 
 megtérnek. 



A tékozló fiú 
 

Isten Igéjéből, a Bibliából  
 

vett történet : 
 

Lukács 15 

"Megvilágít engem a te szavaidnak  
megismerése."  Zsoltárok könyve 119 : 130  



Vége 

45 60 



Ez a biblia történet a mi csodálatos Istenünkről szól, aki 
bennünket is teremtett és aki azt akarja, hogy megismerjük. 

 
Isten tudja, hogy mi mindig követtünk el rossz cselekedeteket, 
amelyeket ő bűnnek nevez.  A bűneinkért a büntetés a halál, de 
Isten annyira szeret bennünket, hogy a Fiát, Jézust küldte a 

keresztre, hogy meghaljon és bűnhödjön a bűneinkért.  De aztán 
Jézus feltámadt és felment a Mennybe !  Ha te hiszel Jézusban 

és arra kéred, hogy bocsássa meg  a bűneidet, Ő meg fogja  
tenni !  El fog jönni, hogy benned éljen, és te örökké  

Vele fogsz élni. 
 

Ha te meg akarsz szabadulni a bűneidtől, így szólhatsz  
Istenhez : Drága Istenem, én hiszem, hogy Jézus érettem  
halt meg és hogy ma is él.  Kérlek, lépj be az életembe és  
bocsásd meg a bűneimet, hogy új életet kezdhessek, és  
hogy egy napon örökre viszontlássalak.  Segíts nekem,  

hogy érted éljek, mint a Te gyermeked.  Ámen 
 

Olvasd a Bibliát és beszélj az Istenhez  
minden nap !  János 3 : 16 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19

