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Róm. 5.12 (E01) 

Ahogyan tehát egy ember által jött 
a bűn a világba, és a bűn által a 
halál, úgy minden emberre 
átterjedt a halál azáltal, hogy 
mindenki vétkezett. 

1Jn. 1.10 (E02) 

Ha azt mondjuk, hogy nem 
vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük 
őt, és nincs meg bennünk az ő 
igéje. 

Róm. 6.23 (E03) 

Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten 
kegyelmi ajándéka pedig az örök 
élet Krisztus Jézusban, a mi 
Urunkban. 
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1Jn. 4.9 (E04) 

Abban nyilvánul meg Isten hozzánk 
való szeretete, hogy egyszülött Fiát 
küldte el Isten a világba, hogy 
éljünk őáltala. 

Jn. 3.16 (E05) 

Mert úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki 
hisz őbenne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen. 

Róm. 5.8 (E06) 

Isten azonban abban mutatta meg 
rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus 
már akkor meghalt értünk, amikor 
bűnösök voltunk. 
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Ef. 2.8 (E07) 

Hiszen kegyelemből van 
üdvösségetek a hit által, és ez nem 
tőletek van: Isten ajándéka ez; 
nem cselekedetekért, hogy senki 
se dicsekedjék 

Róm. 3.22 (E08) 

Isten pedig ezt az igazságát most 
nyilvánvalóvá tette a Krisztusban 
való hit által minden hívőnek. Mert 
nincs különbség: mindenki 
vétkezett, és híjával van az Isten 
dicsőségének. 

Jn. 14.6 (E09) 

Jézus így válaszolt: „Én vagyok az 
út, az igazság és az élet; senki sem 
mehet az Atyához, csakis 
énáltalam. 
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Róm. 10.9 (E10) 

Ha tehát száddal Úrnak vallod 
Jézust, és szíveddel hiszed, hogy 
Isten feltámasztotta őt a halálból, 
akkor üdvözülsz. 

Róm. 10.13 (E11) 

amint meg van írva: „Aki 
segítségül hívja az Úr nevét, 
üdvözül.” 

Róm. 8.1 (E12) 

Nincs tehát most már semmiféle 
kárhoztató ítélet azok ellen, akik a 
Krisztus Jézusban vannak,mivel az 
élet Lelkének törvénye 
megszabadított téged Krisztus 
Jézusban a bűn és a halál 
törvényétől. 
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Ef. 1.13 (E13) 

Őbenne pedig titeket is - miután 
hallottátok az igazság igéjét, 
üdvösségetek evangéliumát, és 
hívőkké lettetek - eljegyzett 
pecsétjével, a megígért 
Szentlélekkel, örökségünk 
zálogával, hogy megváltsa tulajdon 
népét az ő dicsőségének 
magasztalására. 

2Kor. 3.18 (E14) 

Mi pedig, miközben fedetlen arccal, 
mint egy tükörben szemléljük az Úr 
dicsőségét mindnyájan, ugyanarra 
a képre formálódunk át az Úr Lelke 
által dicsőségről dicsőségre. 

1Jn. 1.9 (E15) 

Ha megvalljuk bűneinket, hű és 
igaz ő: megbocsátja bűneinket, és 
megtisztít minket minden 
gonoszságtól. 
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Róm. 8.29 (E16) 

Mert akiket eleve kiválasztott, 
azokról eleve el is rendelte, hogy 
hasonlókká legyenek Fia képéhez, 
hogy ő legyen az elsőszülött sok 
testvér között. 
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Zsolt. 139.1 (S01) 

A karmesternek: Dávid zsoltára. 
URam, te megvizsgálsz, és ismersz 
engem. 

Zsolt. 139.2 (S02) 

Tudod, ha leülök vagy ha felállok, 
messziről is észreveszed 
szándékomat. 

Zsolt. 139.3 (S03) 

Szemmel tartod járásomat és 
pihenésemet, gondod van minden 
utamra. 

Mt. 10.29 (S04) 

„Ugye, a verébnek párja egy fillér, 
és egy sem esik le közülük a földre 
Atyátok tudtán kívül? 

Mt. 10.30 (S05) 

Nektek pedig még a hajatok szálai 
is mind számon vannak tartva. 
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1Móz. 1.27 (S06) 

Megteremtette Isten az embert a 
maga képmására, Isten képmására 
teremtette, férfivá és nővé 
teremtette őket. 

Apcsel. 17.28 (S07) 

mert őbenne élünk, mozgunk és 
vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül 
is mondták némelyek: Bizony, az ő 
nemzetsége vagyunk. 

Jer. 1.5 (S08) 

Mielőtt megformáltalak az 
anyaméhben, már ismertelek, és 
mielőtt a világra jöttél, 
megszenteltelek, népek prófétájává 
tettelek. 
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Ef. 1.11 (S09) 

Őbenne lettünk örököseivé is, 
mivel eleve elrendeltettünk erre 
annak kijelentett végzése szerint, 
aki mindent saját akarata és 
elhatározása szerint cselekszik; 

Ef. 1.12 (S10) 

hogy dicsőségének magasztalására 
legyünk, mint akik előre 
reménykedünk a Krisztusban. 

Zsolt. 139.16 (S11) 

Alaktalan testemet már látták 
szemeid; könyvedben minden meg 
volt írva, a napok is, amelyeket 
nekem szántál, bár még egy sem 
volt meg belőlük. 
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Apcsel. 17.26 (S12) 

Az egész emberi nemzetséget is 
egy vérből teremtette, hogy lakjon 
a föld egész felszínén; 
meghatározta elrendelt idejüket és 
lakóhelyük határait, 

Zsolt. 139.14 (S13) 

Magasztallak téged, mert félelmes 
és csodálatos vagy; csodálatosak 
alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. 

Zsolt. 139.13 (S14) 

Te alkottad veséimet, te formáltál 
anyám méhében. 

Zsolt. 71.6 (S15) 

Te voltál támaszom születésem 
óta, te hoztál ki anyám méhéből, 
téged dicsérlek szüntelen. 
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1Jn. 4.16 (S16) 

és mi ismerjük és hisszük azt a 
szeretetet, amellyel Isten szeret 
minket. Isten szeretet, és aki a 
szeretetben marad, az Istenben 
marad, és Isten is őbenne. 

1Jn. 3.1 (S17) 

Lássátok meg, milyen nagy 
szeretetet tanúsított irántunk az 
Atya: Isten gyermekeinek 
neveznek minket, és azok is 
vagyunk. Azért nem ismer minket 
a világ, mert nem ismerte meg őt. 

Mt. 7.11 (S18) 

Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok 
jó ajándékokat adni 
gyermekeiteknek, mennyivel 
inkább ad jókat a ti mennyei 
Atyátok azoknak, akik kérik tőle?” 
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Mt. 5.48 (S19) 

Ti azért legyetek tökéletesek, mint 
ahogy mennyei Atyátok tökéletes.” 

Jak. 1.17 (S20) 

minden jó adomány és minden 
tökéletes ajándék onnan felülről, a 
világosság Atyjától száll alá, akiben 
nincs változás, sem fénynek és 
árnyéknak váltakozása. 

Mt. 6.31 (S21) 

„Ne aggódjatok tehát, és ne 
mondjátok: Mit együnk? - vagy: 
Mit igyunk? - vagy: Mit öltsünk 
magunkra? 

Mt. 6.32 (S22) 

Mindezt a pogányok kérdezgetik; a 
ti mennyei Atyátok pedig tudja, 
hogy szükségetek van minderre. 
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Mt. 6.33 (S23) 

De keressétek először az ő 
országát és igazságát, és ezek is 
mind ráadásul megadatnak nektek. 

Jer. 29.11 (S24) 

Mert csak én tudom, mi a tervem 
veletek - így szól az ÚR -: 
békességet és nem romlást 
tervezek, és reményteljes jövőt 
adok nektek. 

Jer. 31.3 (S25) 

A messzeségben is megjelent az 
ÚR: Örök szeretettel szerettelek, 
azért vontalak magamhoz 
hűségesen. 

Zsolt. 139.17 (S26) 

Mily drágák nekem szándékaid, 
Istenem, mily hatalmas azoknak 
száma! 
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Zof. 3.17 (S27) 

Veled van Istened, az ÚR, ő erős, 
és megsegít. Boldogan örül neked, 
megújít szeretetével, ujjongva örül 
neked. 

Jer. 32.40 (S28) 

Örök szövetséget kötök velük, nem 
fordulok el tőlük, jót teszek velük, 
és olyanná teszem szívüket, hogy 
féljenek engem, és ne hajoljanak el 
tőlem. 

2Móz. 19.5 (S29) 

Most azért, ha engedelmesen 
hallgattok szavamra, és 
megtartjátok szövetségemet, akkor 
ti lesztek az én tulajdonom 
valamennyi nép közül, bár enyém 
az egész föld. 
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Jer. 32.41 (S30) 

Örömmel teszek jót velük teljes 
szívemmel és lelkemmel, és 
véglegesen elültetem őket ebbe a 
földbe. 

Jer. 33.3 (S31) 

Kiálts hozzám, és válaszolok, 
hatalmas és megfoghatatlan 
dolgokat jelentek ki neked, 
amelyekről nem tudhatsz! 

5 Móz. 4.29 (S32) 

De ha keresni fogod ott az URat, a 
te Istenedet, megtalálod, ha teljes 
szívvel, lélekkel keresed. 

Zsolt. 37.4 (S33) 

Gyönyörködj az ÚRban, és 
megadja szíved kéréseit! 
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Fil. 2.13 (S34) 

mert Isten az, aki munkálja 
bennetek mind az akarást, mind a 
cselekvést az ő tetszésének 
megfelelően. 

Ef. 3.20 (S35) 

Aki pedig mindent megtehet sokkal 
bőségesebben, mint ahogy mi 
kérjük vagy gondoljuk, a bennünk 
munkálkodó erő szerint: 

2Thessz. 2.17 (S37) 

vigasztalja meg a ti szíveteket, és 
erősítsen meg titeket minden jó 
cselekedetben és beszédben. 

2Kor. 1.3 (S38) 

Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus 
Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és 
minden vigasztalás Istene, 
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2Kor. 1.4 (S39) 

aki megvigasztal minket minden 
nyomorúságunkban, hogy mi is 
megvigasztalhassunk másokat 
minden nyomorúságban, azzal a 
vigasztalással, amellyel az Isten 
vigasztal minket. 

Zsolt. 34.19 (S40) 

Közel van az ÚR a megtört 
szívűekhez, és a sebzett lelkűeket 
megsegíti. 

Ézs. 40.11 (S41) 

Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, 
karjára gyűjti a bárányokat, ölébe 
veszi őket, az anyajuhokat szelíden 
terelgeti. 
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Jel. 21.3 (S42) 

Hallottam, hogy egy hatalmas hang 
szól a trónus felől: „Íme, az Isten 
sátora az emberekkel van, és ő 
velük fog lakni, ők pedig népei 
lesznek, és maga az Isten lesz 
velük; 

Jel. 21.4 (S43) 

és letöröl minden könnyet a 
szemükről, és halál sem lesz többé, 
sem gyász, sem jajkiáltás, sem 
fájdalom nem lesz többé, mert az 
elsők elmúltak.” 

Jn. 17.23 (S44) 

én őbennük és te énbennem, hogy 
tökéletesen eggyé legyenek, hogy 
felismerje a világ, hogy te küldtél 
el engem, és úgy szeretted őket, 
ahogyan engem szerettél.” 
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Jn. 17.26 (S45) 

És megismertettem velük a te 
nevedet, és ezután is 
megismertetem, hogy az a 
szeretet, amellyel engem szerettél, 
bennük legyen, és én is őbennük.” 

Zsid. 1.3 (S46) 

Ő Isten dicsőségének a kisugárzása 
és lényének képmása, aki hatalmas 
szavával hordozza a mindenséget, 
aki miután minket bűneinktől 
megtisztított, a mennyei Felség 
jobbjára ült. 

Róm. 8.31 (S47) 

Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten 
velünk, ki lehet ellenünk? Aki 
tulajdon Fiát nem kímélte, hanem 
mindnyájunkért odaadta, hogyne 
ajándékozna nekünk vele együtt 
mindent? 
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Róm. 8.32 (S48) 

Aki tulajdon Fiát nem kímélte, 
hanem mindnyájunkért odaadta, 
hogyne ajándékozna nekünk vele 
együtt mindent? 

1Jn. 2.23 (S49) 

Aki tagadja a Fiút, azé nem lehet 
az Atya sem. Aki vallja a Fiút, azé 
az Atya is. 

Róm. 8.38 (S50) 

Mert meg vagyok győződve, hogy 
sem halál, sem élet, sem angyalok, 
sem fejedelmek, sem jelenvalók, 
sem eljövendők, sem hatalmak, 

Róm. 8.39 (S51) 

sem magasság, sem mélység, sem 
semmiféle más teremtmény nem 
választhat el minket az Isten 
szeretetétől, amely megjelent 
Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. 
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Lk. 15.7 (S52) 

Mondom nektek, hogy ugyanígy 
nagyobb öröm lesz a mennyben 
egyetlen megtérő bűnösön, mint 
kilencvenkilenc igaz miatt, akinek 
nincs szüksége megtérésre.” 

Ef. 3.14 (S53) 

Ezért meghajtom térdemet az Atya 
előtt, akiről nevét kapja minden 
nemzetség mennyen és földön: 

Jn. 1.12 (S54) 

Akik pedig befogadták, azokat 
felhatalmazta arra, hogy Isten 
gyermekeivé legyenek; 
mindazokat, akik hisznek az ő 
nevében, akik nem vérből, sem a 
test, sem a férfi akaratából, hanem 
Istentől születtek. 
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Lk. 15.31 (S55) 

Ő azonban ezt mondta neki: Fiam, 
te mindig velem vagy, és 
mindenem a tied. 
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1Jn. 2.2  

mert ő engesztelő áldozat a mi 
bűneinkért; de nemcsak a 
mienkért, hanem az egész világ 
bűnéért is. 

1Jn. 3.18  

Gyermekeim, ne szóval 
szeressünk, ne is nyelvvel, hanem 
cselekedettel és valóságosan. 

1Jn. 4.2  

Az Isten Lelkét erről ismeritek 
meg: amelyik lélek vallja, hogy 
Jézus Krisztus testben jött el, az 
Istentől van. 

1Jn. 4.10  

Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi 
szeretjük Istent, hanem az, hogy ő 
szeretett minket, és elküldte a Fiát 
engesztelő áldozatul bűneinkért. 
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1Jn. 4.15  

Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten 
Fia, abban Isten marad, ő pedig 
Istenben; 

1Jn. 4.18  

A szeretetben nincs félelem, sőt a 
teljes szeretet kiűzi a félelmet; 
mert a félelem gyötrelemmel jár, 
aki pedig fél, nem lett tökéletessé 
a szeretetben. 

1Jn. 5.3  

Mert az az Isten iránti szeretet, 
hogy parancsolatait megtartjuk, az 
ő parancsolatai pedig nem 
nehezek. 

1Jn. 5.14  

Az iránta való bizalmunk pedig azt 
jelenti, hogy ha valamit az ő 
akarata szerint kérünk, meghallgat 
minket. 
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1Jn. 5.15  

Ha pedig tudjuk, hogy bármit 
kérünk, meghallgat minket, akkor 
tudjuk, hogy már megkaptuk, amit 
kértünk tőle. 

1Kor. 1. 18  

Mert a keresztről szóló beszéd 
bolondság ugyan azoknak, akik 
elvesznek, de nekünk, akik 
üdvözülünk, Istennek ereje. 

1Kor. 1.30  

Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus 
Jézusban vagytok. őt tette nekünk 
Isten bölcsességgé, igazsággá, 
megszentelődéssé és megváltássá, 
hogy amint meg van írva: „Aki 
dicsekszik, az Úrral dicsekedjék.” 
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1Kor. 2.5  

hogy hitetek ne emberek 
bölcsességén, hanem Isten erején 
nyugodjék. 

1Kor. 4.7  

Mert ki tesz téged különbbé? Mid 
van, amit nem kaptál? Ha pedig 
kaptad, mit dicsekszel, mintha nem 
kaptad volna? 

1Kor. 8.1  

Ami pedig a bálványáldozati húst 
illeti, tudjuk, hogy mindnyájunknak 
van ismerete: az ismeret 
felfuvalkodottá tesz, a szeretet 
pedig épít. 

1Kor. 8.2  

Ha valaki azt gondolja, hogy ismer 
valamit, az még semmit sem 
ismert meg úgy, ahogyan ismerni 
kell. 
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1Kor. 10.13  

Emberi erőt meghaladó kísértés 
még nem ért titeket. Isten pedig 
hűséges, és nem hagy titeket 
erőtökön felül kísérteni; sőt a 
kísértéssel együtt el fogja készíteni 
a szabadulás útját is, hogy el 
bírjátok azt viselni. 

1Kor. 13.4  

A szeretet türelmes, jóságos; a 
szeretet nem irigykedik, a szeretet 
nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. 
Nem viselkedik bántóan, nem 
keresi a maga hasznát, nem gerjed 
haragra, nem rója fel a rosszat. 

1Kor. 13.6  

Nem örül a hamisságnak, de együtt 
örül az igazsággal. Mindent elfedez, 
mindent hisz, mindent remél, 
mindent eltűr. 
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1Kor. 13.8  

A szeretet soha el nem múlik. De 
legyen bár prófétálás: el fog 
töröltetni; legyen nyelveken való 
szólás: meg fog szűnni; legyen 
ismeret: el fog töröltetni. Mert 
töredékes az ismeretünk és 
töredékes a prófétálásunk. 

1Kor. 13.12  

Mert most tükör által homályosan 
látunk, akkor pedig színről színre; 
most töredékes az ismeretem, 
akkor pedig úgy fogok ismerni, 
ahogyan engem is megismert az 
Isten. 

1Kor. 13.13  

Most azért megmarad a hit, a 
remény, a szeretet, e három; ezek 
közül pedig a legnagyobb a 
szeretet. 
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1Pt. 1.3  

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus 
Istene és Atyja, aki nagy 
irgalmából újjá szült minket Jézus 
Krisztusnak a halottak közül való 
feltámadása által élő reménységre, 

1Pt. 1.4  

arra az el nem múló, szeplőtelen és 
hervadhatatlan örökségre, amely a 
mennyben van fenntartva 
számotokra. 

1Pt. 1.5  

Titeket pedig Isten hatalma őriz hit 
által az üdvösségre, amely készen 
van, hogy nyilvánvalóvá legyen az 
utolsó időben. 
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1Pt. 2.15  

Mert Isten akarata az, hogy jót 
cselekedve némítsátok el az 
értelmetlen emberek 
tudatlanságát, 

1Pt. 3.7  

És ugyanígy, ti férfiak is, 
megértően éljetek együtt 
feleségetekkel, mint a gyengébb 
féllel, adjátok meg nekik a 
tiszteletet mint örököstársaitoknak 
is az élet kegyelmében, hogy a ti 
imádkozásotok ne ütközzék 
akadályba. 

1Pt. 4.8  

Mindenekelőtt az egymás iránti 
szeretet legyen kitartó bennetek, 
mert a szeretet sok bűnt elfedez. 
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1Pt. 5.7  

Minden gondotokat őreá vessétek, 
mert neki gondja van rátok. 

1Sám. 15.22  

Akkor ezt mondta Sámuel: Talán 
ugyanúgy tetszik az ÚRnak az égő- 
és a véresáldozat, mint az 
engedelmesség az ÚR szava iránt? 
Bizony, többet ér az 
engedelmesség az áldozatnál, és a 
szófogadás a kosok kövérjénél! 

1Thessz. 4.3  

Az az Isten akarata, hogy 
megszentelődjetek: hogy 
tartózkodjatok a paráznaságtól, 

1Thessz. 5.16-18  

Mindenkor örüljetek, szüntelenül 
imádkozzatok, mindenért hálát 
adjatok, mert ez az Isten akarata 
Jézus Krisztus által a ti javatokra. 
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1Thessz. 5.19-22  

A Lelket ne oltsátok ki, a 
prófétálást ne vessétek meg, de 
mindent vizsgáljatok meg: a jót 
tartsátok meg,  Mindentől, a mi 
gonosznak látszik, őrizkedjetek! 

1Tim. 2.3  

Ez jó és kedves a mi üdvözítő 
Istenünk színe előtt, aki azt akarja, 
hogy minden ember üdvözüljön, és 
eljusson az igazság 
megismerésére. 

2Kor. 3.17  

Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr 
Lelke, ott a szabadság. 

2Kor. 4.15  

Mert minden értetek van, hogy a 
kegyelem sokasodjék, és egyre 
többen adjanak hálát az Isten 
dicsőségére. 
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2Kor. 5.14  

Mert a Krisztus szeretete szorongat 
minket, mivel azt tartjuk, hogy ha 
egy meghalt mindenkiért, akkor 
mindenki meghalt; és azért halt 
meg mindenkiért, hogy akik élnek, 
többé ne önmaguknak éljenek, 
hanem annak, aki értük meghalt és 
feltámadt. 

2Kor. 5.19  

Isten ugyanis Krisztusban 
megbékéltette a világot 
önmagával, úgyhogy nem 
tulajdonította nekik vétkeiket, és 
reánk bízta a békéltetés igéjét. 

2Kor. 5.20  

Tehát Krisztusért járva 
követségben, mintha Isten kérne 
általunk: Krisztusért kérünk, 
béküljetek meg az Istennel! 
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2Kor. 5.21  

Mert azt, aki nem ismert bűnt, 
bűnné tette értünk, hogy mi Isten 
igazsága legyünk őbenne. 

2Kor. 9. 15  

Hála legyen az Istennek 
kimondhatatlan ajándékáért! 

2Kor. 12.9  

De ő ezt mondta nekem: „Elég 
neked az én kegyelmem, mert az 
én erőm erőtlenség által ér célhoz.” 
Legszívesebben tehát az 
erőtlenségeimmel dicsekszem, 
hogy a Krisztus ereje lakozzék 
bennem. 

2Móz. 18.18  

Felettébb kifáradsz te is, ez a nép 
is, a mely veled van; mert erőd 
felett való dolog ez, nem 
végezheted azt egymagad. 
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2Pt. 1.4  

Ezek által kaptuk meg azokat az 
ígéreteket, amelyek nekünk 
drágák, sőt a legnagyobbak: hogy 
általuk isteni természet részeseivé 
legyetek és megmeneküljetek attól 
a pusztulástól, amelyet a kívánság 
okoz a világban. 

2Pt. 1.20  

Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy 
az Írás egyetlen próféciája sem 
ered önkényes magyarázatból, 
mert sohasem ember akaratából 
származott a prófécia, hanem a 
Szentlélektől indíttatva szólaltak 
meg az Istentől küldött emberek. 
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2Pt. 3.18  

Inkább növekedjetek a 
kegyelemben és a mi Urunk, 
üdvözítő Jézus Krisztusunk 
ismeretében. Övé a dicsőség most 
és az örökkévalóságban! 

2Thessz. 2.16  

Maga pedig a mi Urunk Jézus 
Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, 
aki szeretett minket, és 
kegyelméből örök vigasztalással és 
jó reménységgel ajándékozott 
meg, vigasztalja meg a ti 
szíveteket, és erősítsen meg titeket 
minden jó cselekedetben és 
beszédben. 
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2Tim. 1.9  

Mert ő szabadított meg minket, és 
ő hívott el szent hívással, nem a mi 
cselekedeteink alapján, hanem 
saját végzése és kegyelme szerint, 
amelyet még az idők kezdete előtt 
Krisztus Jézusban adott nekünk. 

2Tim. 3.16  

A teljes Írás Istentől ihletett, és 
hasznos a tanításra, a feddésre, a 
megjobbításra, az igazságban való 
nevelésre; hogy tökéletes legyen 
az Isten embere, minden jó 
cselekedetre felkészített. 

2Tim. 4.2  

hirdesd az igét, állj elő vele, akár 
alkalmas, akár alkalmatlan az idő, 
feddj, ints, biztass teljes 
türelemmel és tanítással. 
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4Móz. 23.19  

Nem ember az Isten, hogy 
hazudnék, nem embernek fia, hogy 
bármit megbánna. Mond-e olyat, 
amit meg ne tenne, ígér-e olyat, 
amit nem teljesít? 

5 Móz. 15.18  

... És megáld téged az Úr, a te 
Istened mindenben, a mit 
cselekszel. 

5Móz. 32. 3  

Bizony, az ÚR nevét hirdetem, 
magasztaljátok Istenünket! 
Kőszikla ő, cselekvése tökéletes, 
minden útja igazságos. Hű az 
Isten, nem hitszegő, igaz és 
egyenes ő. 
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5Móz. 32.46  

így szólt hozzájuk: Szívleljétek 
meg mindazokat az igéket, 
amelyekkel ma intelek benneteket: 
fiaitoknak pedig parancsoljátok 
meg, hogy tartsák meg, és 
teljesítsék ennek a törvénynek 
minden igéjét! 

Ef. 2.4  

De Isten, gazdag lévén irgalomban, 
az ő nagy szeretetéért, amellyel 
minket szeretett, minket is, akik 
halottak voltunk a vétkek miatt, 
életre keltett a Krisztussal együtt - 
kegyelemből van üdvösségetek! - 
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Ef. 2.6  

és vele együtt feltámasztott, és a 
mennyeiek világába ültetett 
Krisztus Jézusért, hogy 
megmutassa az eljövendő 
korszakokban kegyelmének 
mérhetetlen gazdagságát irántunk 
való jóságából Krisztus Jézusban. 

Ef. 4.1  

... éljetek méltón ahhoz az 
elhívatáshoz, amellyel 
elhívattatok,teljes alázatossággal,  
szelídséggel és türelemmel; 
viseljétek el egymást szeretettel, 
igyekezzetek megtartani a Lélek 
egységét a békesség kötelékével. 

Ef. 4.26-27  

„Ha haragusztok is, ne 
vétkezzetek”: a nap ne menjen le a 
ti haragotokkal, helyet se adjatok 
az ördögnek. 
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Ef. 4.29  

Semmiféle bomlasztó beszéd ne 
jöjjön ki a szátokon, hanem csak 
akkor szóljatok, ha az jó a 
szükséges építésre, hogy áldást 
hozzon azokra, akik hallják. 

Ef. 4.30  

És ne szomorítsátok meg az Isten 
Szentlelkét, aki által el vagytok 
pecsételve a megváltás napjára. 

Ef. 4.30-31  

És ne szomorítsátok meg az Isten 
Szentlelkét, aki által el vagytok 
pecsételve a megváltás napjára. 
Minden keserűség, indulat, harag, 
kiabálás és istenkáromlás legyen 
távol tőletek minden gonoszsággal 
együtt. 
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Ef. 4.32  

Viszont legyetek egymáshoz 
jóságosak, irgalmasak, 
bocsássatok meg egymásnak, 
ahogyan Isten is megbocsátott 
nektek a Krisztusban. 

Ef. 5.17  

Éppen azért: ne legyetek 
meggondolatlanok, hanem értsétek 
meg, mi az Úr akarata. 

Ef. 5.18  

Ne részegeskedjetek, mert a borral 
léhaság jár együtt, hanem teljetek 
meg Lélekkel, mondjatok 
egymásnak zsoltárokat, 
dicséreteket és lelki énekeket; 
énekeljetek és mondjatok 
dicséretet szívetekben az Úrnak, 
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Ef. 5.20  

és adjatok hálát az Istennek, az 
Atyának mindenkor mindenért, a 
mi Urunk Jézus Krisztus nevében. 

Ef. 6.12  

Mert a mi harcunk nem test és vér 
ellen folyik, hanem erők és 
hatalmak ellen, a sötétség 
világának urai és a gonoszság 
lelkei ellen, amelyek a mennyei 
magasságban vannak. 

Ef. 6.13  

Éppen ezért vegyétek fel az Isten 
fegyverzetét, hogy ellenállhassatok 
a gonosz napon, és mindent 
leküzdve megállhassatok. 
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Ézs. 40. 31  

De akik az Úrban bíznak, erejük 
megújul, szárnyra kelnek, mint a 
sasok, futnak, és nem lankadnak 
meg, járnak, és nem fáradnak el. 

Ézs. 41.10  

Ne félj, mert én veled vagyok, ne 
csüggedj, mert én vagyok Istened! 
Megerősítlek, meg is segítlek, sőt 
győzelmes jobbommal támogatlak. 

Ézs. 43.1  

De most így szól az Úr, a te 
teremtőd, Jákób, a te formálód, 
Izráel: Ne félj, mert 
megváltottalak, neveden 
szólítottalak, enyém vagy! 
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Ézs. 53.3  

Útált és az emberektől elhagyott 
volt, fájdalmak férfia és betegség 
ismerője! mint a ki elől orczánkat 
elrejtjük, útált volt; * és nem 
gondoltunk vele. 

Ézs. 53.6  

Mindnyájan tévelyegtünk, mint a 
juhok, mindenki a maga útját járta. 
De az ÚR őt sújtotta mindnyájunk 
bűnéért. 

Ézs. 55.6-7  

Keressétek az URat, amíg 
megtalálható! Hívjátok segítségül, 
amíg közel van! Hagyja el útját a 
bűnös, és gondolatait az álnok 
ember! Térjen az Úrhoz, mert 
irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert 
kész megbocsátani. 
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Ézs. 55.8  

Bizony, a ti gondolataitok nem az 
én gondolataim, és a ti utaitok nem 
az én utaim - így szól az ÚR. 

Ézs. 59.1  

Nem az ÚR keze rövid ahhoz, hogy 
megsegítsen, nem az ő füle süket 
ahhoz, hogy meghallgasson,hanem 
a ti bűneitek választottak el titeket 
Istenetektől, a ti vétkeitek miatt 
rejtette el orcáját előletek, és nem 
hallgatott meg. 

Ézs. 64.5  

Mindnyájan olyanok lettünk, mint a 
tisztátalanok, minden igazságunk 
olyan, mint a szennyes ruha. 
Elhervadunk mindnyájan, mint a 
falevél, bűneink elsodornak 
bennünket, mint a szél. 
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Fil. 1.6  

Éppen ezért meg vagyok győződve 
arról, hogy aki elkezdte bennetek a 
jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus 
napjára. 

Fil. 1.21  

Mert nekem az élet Krisztus, és a 
meghalás nyereség! 

Fil. 4.6  

Semmiért se aggódjatok, hanem 
imádságban és könyörgésben 
mindenkor hálaadással tárjátok fel 
kéréseiteket Isten előtt;és Isten 
békessége, mely minden értelmet 
meghalad, meg fogja őrizni 
szíveteket és gondolataitokat a 
Krisztus Jézusban. 

Fil. 4.13  

Mindenre van erőm a Krisztusban, 
aki megerősít engem. 

 -48- 

Fil. 4.19  

Az én Istenem pedig be fogja 
tölteni minden szükségeteket az ő 
gazdagsága szerint dicsőséggel a 
Krisztus Jézusban. 

Gal. 2.20  

Krisztussal együtt keresztre vagyok 
feszítve: többé tehát nem én élek, 
hanem Krisztus él bennem; azt az 
életet pedig, amit most testben 
élek, az Isten Fiában való hitben 
élem, aki szeretett engem, és 
önmagát adta értem. 

Gal. 3.20  

Közbenjáróra nincs szükség, ahol 
nincs két fél. Isten pedig egy. 
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Gal. 3.21  

A törvény tehát az ígéretek ellen 
van? Semmiképpen sem! Mert ha 
olyan törvény adatott volna, amely 
képes életet adni, valóban a 
törvény alapján volna a 
megigazulás. 

Gal. 3.22  

De az Írás mindenkit bűn alá 
rekesztett, hogy az ígéret a Jézus 
Krisztusban vetett hit alapján 
adassék azoknak, akik hisznek. 
Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény 
őrzött bennünket, egybezárva az 
eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. 

Gal. 3.24  

Tehát a törvény nevelőnk volt 
Krisztusig, hogy hit által igazuljunk 
meg. De miután eljött a hit, többé 
nem vagyunk a nevelőnek 
alávetve. 
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Gal. 5.4  

Akik törvény által akartok 
megigazulni, elszakadtatok a 
Krisztustól, a kegyelemből pedig 
kiestek.  5.5 Mi ugyanis a Lélek 
által, hitből várjuk az igazság 
reménységét. 

Gal. 5.6  

Mert Krisztus Jézusban nem számít 
sem a körülmetélkedés, sem a 
körülmetéletlenség, csak a szeretet 
által munkálkodó hit. 

Gal. 5.22  

A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, 
öröm, békesség, türelem, 
szívesség, jóság, hűség, Gal. 5.23 
szelídség, önmegtartóztatás. Az 
ilyenek ellen nincs törvény. 
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Jak. 1.4  

Az állhatatosság pedig tegye 
tökéletessé a cselekedetet, hogy 
tökéletesek és hibátlanok legyetek, 
minden fogyatkozás nélkül. 

Jak. 1.5  

Ha pedig valakinek nincsen 
bölcsessége, kérjen bölcsességet 
Istentől, aki készségesen és 
szemrehányás nélkül ad 
mindenkinek, és meg is kapja. 

Jak. 1.6  

De hittel kérje, semmit sem 
kételkedve, mert aki kételkedik, az 
olyan, mint a tenger hulláma, 
amelyet a szél sodor és ide-oda 
hajt. 
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Jak. 1.9  

A szegénysorsú testvér dicsekedjék 
a méltóságával, a gazdag pedig 
megalázott voltával, mert elmúlik 
mindez, mint a mező virága. 

Jak. 1.19  

Tanuljátok meg tehát, szeretett 
testvéreim: legyen minden ember 
gyors a hallásra, késedelmes a 
szólásra, késedelmes a haragra, 
Jak. 1.20 mert az ember haragja 
nem szolgálja az Isten igazságát. 

Jak. 1.21  

Ezért tehát vessetek el magatoktól 
minden tisztátalanságot és a 
gonoszság utolsó maradványát is, 
és szelíden fogadjátok a belétek 
oltott igét, amely meg tudja tartani 
lelketeket. 
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Jak. 2.10  

Mert aki valamennyi törvényt 
megtartja, de akár csak egy ellen 
is vét, az valamennyi ellen 
vétkezett. 

Jak. 2.14  

Testvéreim, mit használ, ha valaki 
azt mondja, hogy van hite, de 
cselekedetei nincsenek? Vajon 
üdvözítheti-e őt egyedül a hit? 

Jak. 2.17  

Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei 
nincsenek, halott önmagában. 

Jak. 2.24  

Látjátok tehát, hogy 
cselekedetekből igazul meg az 
ember, és nem csupán a hit által. 
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Jak. 2.26  

Mert ahogyan a test halott a lélek 
nélkül, ugyanúgy a hit is halott 
cselekedetek nélkül. 

Jak. 5. 16  

Valljátok meg azért egymásnak 
bűneiteket, és imádkozzatok 
egymásért, hogy meggyógyuljatok. 
Nagy az ereje az igaz ember buzgó 
könyörgésének. 

Jak. 5.16  

Valljátok meg azért egymásnak 
bűneiteket, és imádkozzatok 
egymásért, hogy meggyógyuljatok. 
Nagy az ereje az igaz ember buzgó 
könyörgésének. 

 -55- 

Jel. 2.5  

Emlékezzél tehát vissza, honnan 
estél ki, térj meg, és tedd az 
előbbiekhez hasonló 
cselekedeteidet, különben 
elmegyek hozzád, és kimozdítom 
gyertyatartódat a helyéből, ha meg 
nem térsz. 

Jel. 3.20  

Íme, az ajtó előtt állok, és 
zörgetek: ha valaki meghallja a 
hangomat, és kinyitja az ajtót, 
bemegyek ahhoz, és vele 
vacsorálok, ő pedig énvelem. 

Jer. 17. 9  

Csalárdabb a szív mindennél, 
javíthatatlan; ki tudná kiismerni?! 
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Jer. 17. 10  

Én, az ÚR vagyok a szívek 
vizsgálója, a lelkek megítélője, 
mindenkivel úgy bánok, ahogyan 
élete és tetteinek a gyümölcse 
szerint megérdemli. 

Jn. 1.1  

Kezdetben volt az Ige, és az Ige 
Istennél volt, és Isten volt az Ige. 
Ő kezdetben az Istennél volt. 
Minden általa lett, és nélküle 
semmi sem lett, ami létrejött. 
Benne élet volt, és az élet volt az 
emberek világossága. 
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Jn. 1. 12  

Akik pedig befogadták, azokat 
felhatalmazta arra, hogy Isten 
gyermekeivé legyenek; 
mindazokat, akik hisznek az ő 
nevében, akik nem vérből, sem a 
test, sem a férfi akaratából, hanem 
Istentől születtek. 

Jn. 1.14  

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, 
és láttuk az ő dicsőségét, mint az 
Atya egyszülöttjének dicsőségét, 
telve kegyelemmel és igazsággal. 
 

Jn. 1.17  

Mert a törvény Mózes által adatott, 
a kegyelem és az igazság Jézus 
Krisztus által jelent meg. Istent 
soha senki sem látta: az egyszülött 
Isten, aki az Atya kebelén van, az 
jelentette ki őt. 
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Jn. 3.14  

És ahogyan Mózes felemelte a 
kígyót a pusztában, úgy kell az 
Emberfiának is felemeltetnie 

Jn. 3.15  

hogy aki hisz, annak örök élete 
legyen őbenne. 

Jn. 3.17  

Mert az Isten nem azért küldte el a 
Fiút a világba, hogy elítélje a 
világot, hanem, hogy üdvözüljön a 
világ általa. 

Jn. 3.18  

Aki hisz őbenne, az nem jut 
ítéletre, aki pedig nem hisz, már 
ítélet alatt van, mert nem hitt az 
Isten egyszülött Fiának nevében. 

 -59- 

Jn. 3.19  

Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a 
világosság eljött a világba, de az 
emberek jobban szerették a 
sötétséget, mint a világosságot, 
mert a cselekedeteik gonoszak. 

Jn. 3.20  

Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli 
a világosságot, és nem megy a 
világosságra, hogy le ne 
lepleződjenek a cselekedetei. 

Jn. 3.21  

Aki pedig az igazságot cselekszi, a 
világosságra megy, hogy kitűnjék 
cselekedeteiről, hogy Isten szerint 
cselekedte azokat.” 
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Jn. 3. 36  

Aki hisz a Fiúban, annak örök élete 
van, aki pedig nem 
engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát 
majd életet, hanem az Isten 
haragja marad rajta.” 

Jn. 5.24  

Bizony, bizony, mondom néktek: 
aki hallja az én igémet, és hisz 
abban, aki elküldött engem, annak 
örök élete van; sőt ítéletre sem 
megy, hanem átment a halálból az 
életbe. 

Jn. 6.29  

Jézus ezt felelte nekik: „Az az 
Istennek tetsző dolog, hogy 
higgyetek abban, akit ő küldött.” 
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Jn. 6.37  

Akit nekem ad az Atya, az mind 
énhozzám jön, és aki énhozzám 
jön, azt én nem küldöm el; 

Jn. 6. 44  

Senki sem jöhet énhozzám, ha 
nem vonzza őt az Atya, aki 
elküldött engem. Én pedig 
feltámasztom az utolsó napon. 

Jn. 6.63  

A lélek az, aki életre kelt, a test 
nem használ semmit: azok a 
beszédek, amelyeket én mondtam 
nektek: lélek és élet. 

Jn. 7.16  

Jézus erre így válaszolt nekik: „Az 
én tanításom nem az enyém, 
hanem azé, aki elküldött engem. 
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Jn. 7.17  

Ha valaki kész cselekedni az ő 
akaratát, felismeri erről a 
tanításról, hogy vajon Istentől 
való-e, vagy én magamtól szólok. 

Jn. 8.32  

megismeritek az igazságot, és az 
igazság megszabadít titeket.” 

Jn. 8.44  

…az ördög... Embergyilkos volt 
kezdettől fogva, és nem állt meg az 
igazságban, mert nincs benne 
igazság. Amikor a hazugságot 
szólja, a magáéból szól, mert 
hazug, és a hazugság atyja. 

Jn. 10.10  

A tolvaj csak azért jön, hogy 
lopjon, öljön és pusztítson: én 
azért jöttem, hogy életük legyen, 
sőt bőségben éljenek.” 
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Jn. 10.11  

„Én vagyok a jó pásztor. A jó 
pásztor életét adja a juhokért. 

Jn. 13.8  

Péter így szólt hozzá: „Az én 
lábamat nem mosod meg soha.” 
Jézus így válaszolt neki: „Ha nem 
moslak meg, semmi közöd sincs 
hozzám.” 

Jn. 13.16  

Bizony, bizony, mondom néktek: a 
szolga nem nagyobb az uránál, 
sem a küldött nem nagyobb annál, 
aki elküldte. 
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Jn. 13.34  

Új parancsolatot adok nektek, hogy 
szeressétek egymást: ahogyan én 
szerettelek titeket, ti is úgy 
szeressétek egymást! Arról fogja 
megtudni mindenki, hogy az én 
tanítványaim vagytok, ha 
szeretitek egymást. 

Jn. 14.1  

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: 
higgyetek Istenben, és higgyetek 
énbennem. 

Jn. 14. 2  

Az én Atyám házában sok hajlék 
van; ha nem így volna, vajon 
mondtam volna-e nektek, hogy 
elmegyek helyet készíteni a 
számotokra? 
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Jn. 14. 3  

És ha majd elmentem, és helyet 
készítettem nektek, ismét eljövök, 
és magam mellé veszlek titeket, 
hogy ahol én vagyok, ott legyetek 
ti is. 

Jn. 14.11  

Higgyetek nekem, hogy én az 
Atyában vagyok, és az Atya 
énbennem van; ha pedig másért 
nem, magukért a cselekedetekért 
higgyetek.” 

Jn. 14.12  

„Bizony, bizony, mondom néktek: 
aki hisz énbennem, azokat a 
cselekedeteket, amelyeket én 
teszek, szintén megteszi, sőt 
ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert 
én az Atyához megyek, 
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Jn. 14.13  

és amit csak kértek majd az én 
nevemben, megteszem, hogy 
dicsőíttessék az Atya a Fiúban; ha 
valamit kértek tőlem az én 
nevemben, megteszem.” 

Jn. 14.27  

Békességet hagyok nektek: az én 
békességemet adom nektek; de 
nem úgy adom nektek, ahogyan a 
világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti 
szívetek, ne is csüggedjen. 

Jn. 15.7  

Ha megmaradtok énbennem, és 
beszédeim megmaradnak 
tibennetek, akkor bármit akartok, 
kérjétek, és megadatik nektek. 
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Jn. 15.16  

Nem ti választottatok ki engem, 
hanem én választottalak ki, és 
rendeltelek titeket arra, hogy 
elmenjetek és gyümölcsöt 
teremjetek, és gyümölcsötök 
megmaradjon, hogy bármit kértek 
az Atyától az én nevemben, 
megadja nektek. 

Jn. 16.12  

„Még sok mindent kellene 
mondanom nektek, de most nem 
tudjátok elviselni: 

Jn. 16.13  

amikor azonban eljön ő, az igazság 
Lelke, elvezet titeket a teljes 
igazságra; mert nem önmagától 
szól, hanem azokat mondja, amiket 
hall, és az eljövendő dolgokat is 
kijelenti nektek. 
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Jn. 16.14  

ő engem fog dicsőíteni, mert az 
enyémből merít, és azt jelenti ki 
nektek. 

Jn. 16.33  

Ezeket azért mondom nektek, hogy 
békességetek legyen énbennem. A 
világon nyomorúságotok van, de 
bízzatok: én legyőztem a világot.” 

Jn. 17. 3  

Az pedig az örök élet, hogy 
ismernek téged, az egyedül igaz 
Istent, és akit elküldtél, a Jézus 
Krisztust. 

Jn. 19.30  

Miután Jézus elfogadta az ecetet, 
ezt mondta: „Elvégeztetett!” És 
fejét lehajtva, kilehelte lelkét. 
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Jn. 20.31  

Ezek pedig azért írattak meg, hogy 
higgyétek: Jézus a Krisztus, az 
Isten Fia, és e hitben életetek 
legyen az ő nevében. 

Kol. 1.15  

ő a láthatatlan Isten képe, az 
elsőszülött minden teremtmény 
közül. 

Kol. 3.3  

Mert meghaltatok, és a ti életetek 
el van rejtve a Krisztussal együtt 
az Istenben. 

Kol. 3. 13  

Viseljétek el egymást, és 
bocsássatok meg egymásnak, ha 
valakinek panasza volna valaki 
ellen: ahogyan az Úr is 
megbocsátott nektek, úgy tegyetek 
ti is. 
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Lk. 1.37  

mert az Istennek semmi sem 
lehetetlen. 

Lk. 3.22  

leszállt rá a Szentlélek galambhoz 
hasonló testi alakban, és hang 
hallatszott a mennyből: „Te vagy 
az én szeretett Fiam, benned 
gyönyörködöm.” 

Lk. 11.1  

Történt egyszer, hogy valahol 
imádkozott, és mikor befejezte, így 
szólt hozzá egyik tanítványa: 
„Uram, taníts minket imádkozni, 
mint ahogy János is tanította a 
tanítványait.” 

Lk. 19.10  

Mert az Emberfia azért jött, hogy 
megkeresse és megtartsa az 
elveszettet.” 
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Mt. 5.17  

„Ne gondoljátok, hogy azért 
jöttem, hogy érvénytelenné 
tegyem a törvényt vagy a próféták 
tanítását. Nem azért jöttem, hogy 
érvénytelenné tegyem, hanem 
hogy betöltsem azokat. 

Mt. 5.18  

Mert bizony mondom néktek, hogy 
amíg az ég és a föld el nem múlik, 
egy ióta vagy egy vessző sem vész 
el a törvényből, míg minden be 
nem teljesedik. 

Mt. 5.37  

Ellenben a ti beszédetekben az 
igen legyen igen, a nem pedig 
nem, ami pedig túlmegy ezen, az a 
gonosztól van.” 
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Mt. 5.44  

Én pedig azt mondom nektek: 
Szeressétek ellenségeiteket, és 
imádkozzatok azokért, akik 
üldöznek titeket, hogy legyetek 
mennyei Atyátoknak fiai, aki 
felhozza napját gonoszokra és 
jókra, és esőt ad igazaknak és 
hamisaknak. 

Mt. 5.45  

hogy legyetek mennyei Atyátoknak 
fiai, aki felhozza napját gonoszokra 
és jókra, és esőt ad igazaknak és 
hamisaknak. 

Mt. 6.6  

Te pedig amikor imádkozol, menj 
be a belső szobádba, és ajtódat 
bezárva imádkozzál Atyádhoz 
titokban; Atyád pedig, aki látja, 
amit titokban teszel, megfizet 
neked.” 
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Mt. 7.3  

Miért nézed a szálkát atyádfia 
szemében, a magad szemében 
pedig miért nem veszed észre még 
a gerendát sem? 

Mt. 7.6  

„Ne adjátok oda a kutyáknak azt, 
ami szent, gyöngyeiteket se 
dobjátok oda a disznók elé, nehogy 
lábukkal széttapossák azokat, majd 
megfordulva széttépjenek titeket.” 
 

Mt. 7.7  

„Kérjetek, és adatik nektek, 
keressetek, és találtok, 
zörgessetek, és megnyittatik 
nektek. Mert aki kér, mind kap, aki 
keres, talál, és a zörgetőnek 
megnyittatik. 
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Mt. 7.13  

„Menjetek be a szoros kapun! Mert 
tágas az a kapu, és széles az az út, 
amely a kárhozatba visz, és sokan 
vannak, akik azon járnak. 

Mt. 7.14  

Mert szoros az a kapu, és keskeny 
az az út, amely az életre visz, és 
kevesen vannak, akik azt 
megtalálják.” 

Mt. 10. 16  

Ímé, * én elbocsátlak titeket, mint 
juhokat a farkasok közé; + 
legyetek azért okosak mint a 
kígyók, és szelidek mint a 
galambok. 
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Mt. 10.32  

„Aki tehát vallást tesz rólam az 
emberek előtt, arról majd én is 
vallást teszek mennyei Atyám 
előtt, 

Mt. 11.28  

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, 
akik megfáradtatok, és meg 
vagytok terhelve, és én 
megnyugvást adok nektek. 

Mt. 11.29  

Vegyétek magatokra az én igámat, 
és tanuljátok meg tőlem, hogy 
szelíd vagyok, és alázatos szívű, és 
megnyugvást találtok lelketeknek. 
Mert az én igám boldogító, és az én 
terhem könnyű.” 
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Mt. 15.11  

Nem az teszi tisztátalanná az 
embert, ami bemegy a száján, 
hanem ami kijön a szájából, az 
teszi tisztátalanná az embert.” 

Mt. 16.24  

Akkor Jézus ezt mondta 
tanítványainak: „Ha valaki én 
utánam akar jönni, tagadja meg 
magát, vegye fel a keresztjét, és 
kövessen engem. 

Mt. 18. 20  

Mert ahol ketten vagy hárman 
összegyűlnek az én nevemben: ott 
vagyok közöttük. 
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Mt. 22.37  

Jézus így válaszolt: „Szeresd az 
Urat, a te Istenedet teljes 
szívedből, teljes lelkedből és teljes 
elmédből.Ez az első és a nagy 
parancsolat. A második hasonló 
ehhez: Szeresd felebarátodat, mint 
magadat. 

Mt. 26.28  

mert ez az én vérem, a szövetség 
vére, amely sokakért kiontatik a 
bűnök bocsánatára. 

 -78- 

Mt. 28.19  

Menjetek el tehát, tegyetek 
tanítvánnyá minden népet, 
megkeresztelve őket az Atyának, a 
Fiúnak és a Szentléleknek 
nevében, tanítva őket, hogy 
megtartsák mindazt, amit én 
parancsoltam nektek; és íme, én 
veletek vagyok minden napon a 
világ végezetéig.” 

Péld. 1.7  

Az Úrnak félelme az ismeret 
kezdete, a bölcsességet és intést 
csak a bolondok vetik meg. 

Péld. 3.5-7  

Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne 
a magad eszére támaszkodj! 
Minden utadon gondolj rá, és ő 
egyengetni fogja ösvényeidet. Ne 
tartsd bölcsnek önmagadat, féljed 
az Urat, és kerüld a rosszat! 
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Péld. 3.11  

Az ÚR intését meg ne vesd, fiam, 
és dorgálását meg ne utáld! 

Péld. 3.12  

Mert akit szeret az ÚR, azt 
megdorgálja, de mint apa a fiát, 
akit kedvel. 

Péld. 10.22  

Az ÚR áldása gazdagít meg, a 
gyarapodást nem lehet erőltetni. 

Péld. 10.27-28  

Az Úr félelme gyarapítja a napokat, 
de a bűnösök esztendei 
megrövidülnek. Az igazak 
várakozása örömre fordul, de a 
bűnösök reménysége semmivé 
lesz. 
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Péld. 13.3  

Aki vigyáz a szájára, megtartja 
életét, aki feltátja száját, arra 
romlás vár. 

Péld. 14.12  

Van út, amely egyenesnek látszik 
az ember előtt, de végül a halálba 
vezet. 

Péld. 14.30  

A szelíd szív élteti a testet, az 
indulat viszont rothasztja a 
csontokat.  15.1 A higgadt válasz 
elhárítja az indulatot, de a bántó 
beszéd haragot támaszt. 

Péld. 15.14  

Az értelmes szív tudásra törekszik, 
az ostobák szája pedig 
bolondságon rágódik. 
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Péld. 15.15  

A csüggedőnek mindig rossz napja 
van, a jókedvűnek pedig mindig 
ünnepe. 

Péld. 15.16  

Jobb a kevés az ÚR félelmével, 
mint a sok kincs, ha nyugtalanság 
jár vele. 

Péld. 16.25  

Van út, amely az ember előtt 
egyenesnek látszik, de végül a 
halálba vezet. 

Péld. 16.32  

Többet ér a türelmes ember a 
hősnél, és az indulatán uralkodó 
annál, aki várost hódít. 

Péld. 17. 17  

Mindig szeret a barát, de testvérré 
a nyomorúságban válik. 
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Péld. 18.21  

Élet és halál van a nyelv 
hatalmában, amelyiket szereti az 
ember, annak a gyümölcsét eszi. 

Péld. 18.22  

Aki jó feleséget talált, kincset 
talált, és elnyerte az Úr jóakaratát. 
 

Péld. 19.5  

Nem marad büntetlen a hamis 
tanú, és nem menekül meg, aki 
hazugságot beszél. 

Péld. 20.27  

Az ember lelke az ÚRtól kapott 
mécses, egészen átkutatja a test 
belsejét. 

Péld. 21.6  

A hazug nyelvvel szerzett kincs 
tovaszálló pára és halálos csapda. 
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Péld. 21.23  

Aki vigyáz a szájára és a nyelvére, 
életét őrzi meg a nyomorúságtól. 

Péld. 23.12-13  

Szívleld meg az intést, és hallgass 
az okos beszédre! Ne sajnáld 
megfenyíteni a gyermeket, nem hal 
bele, ha megvered bottal. 

Péld. 24.21-22  

Féljed, fiam, az Urat és a királyt, és 
felforgatók közé ne keveredj! Mert 
hirtelen támad rájuk a veszedelem; 
és ki tudja: kettőjüktől milyen 
pusztulás jön? 

Péld. 27. 6  

Jó szándékúak a baráttól kapott 
sebek, de csalárd a gyűlölködőnek 
a csókja. 
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Préd. 9.10  

Tedd meg mindazt, ami a kezed 
ügyébe esik, és amihez erőd van, 
mert nem lesz cselekvés, 
gondolkozás, ismeret és bölcsesség 
a holtak hazájában, ahová menned 
kell! 

Róm. 1.16  

Mert nem szégyellem az 
evangéliumot, hiszen Isten ereje 
az, minden hívőnek üdvösségére, 
elsőként zsidónak, de görögnek is, 
mert Isten a maga igazságát 
nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, 
ahogyan meg van írva: „Az igaz 
ember pedig hitből fog élni.” 
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Róm. 1.20  

Ami ugyanis nem látható belőle: az 
ő örök hatalma és istensége, az a 
világ teremtésétől fogva 
alkotásainak értelmes vizsgálata 
révén meglátható. 

Róm. 2.1  

Ezért nincs mentséged, te ítélkező 
ember, mert amikor más felett 
ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen 
magad is ugyanazt cselekszed, 
miközben ítélkezel! 

Róm. 2.14  

Mert amikor a pogányok, akik nem 
ismerik a törvényt, természetes 
eszük szerint cselekszik azt, amit a 
törvény követel, akkor ezek a 
törvény nélküliek önmaguknak 
szabnak törvényt. 
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Róm. 3.10  

amint meg van írva: „Nincsen igaz 
ember egy sem, nincsen, aki értse, 
nincsen, aki keresse Istent. 

Róm. 3.19  

Tudjuk pedig, hogy amit a törvény 
mond, azt a törvény alatt élőknek 
mondja, hogy elnémuljon minden 
száj, és az egész világot Isten ítélje 
meg. 

Róm. 3.20  

Mert a törvény cselekedeteiből nem 
fog megigazulni egyetlen halandó 
sem őelőtte. Hiszen a törvényből 
csak a bűn felismerése adódik. 

Róm. 3.21  

Most pedig a törvény nélkül jelent 
meg Isten igazsága, amelyről 
bizonyságot is tesznek a törvény és 
a próféták. 
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Róm. 3.25  

Mert az Isten őt rendelte 
engesztelő áldozatul azoknak, akik 
az ő vérében hisznek, hogy 
igazságát megmutassa. Isten 
ugyanis az előbb elkövetett 
bűnöket elnézte 

Róm. 4.5  

Aki pedig nem fáradozik, hanem 
hisz abban, aki megigazítja az 
istentelent, annak a hite számít 
igazságnak. 

Róm. 5.1  

Mivel tehát megigazultunk hit által, 
békességünk van Istennel a mi 
Urunk Jézus Krisztus által. Őáltala 
kaptuk hitben a szabad utat ahhoz 
a kegyelemhez, amelyben 
vagyunk, és dicsekszünk azzal a 
reménységgel is, hogy részesülünk 
az Isten dicsőségében. 
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Róm. 5.3  

De nem csak ezzel dicsekszünk, 
hanem a megpróbáltatásokkal is, 
mivel tudjuk, hogy a 
megpróbáltatás munkálja ki az 
állhatatosságot, az állhatatosság a 
kipróbáltságot, a kipróbáltság a 
reménységet; 

Róm. 5.5  

a reménység pedig nem szégyenít 
meg, mert szívünkbe áradt az Isten 
szeretete a nekünk adatott 
Szentlélek által. 

Róm. 6.6  

Hiszen tudjuk, hogy a mi 
óemberünk megfeszíttetett vele, 
hogy megsemmisüljön a bűn 
hatalmában álló test, hogy többé 
ne szolgáljunk a bűnnek. 
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Róm. 6.7  

Mert aki meghalt, az megszabadult 
a bűntől.  Ha pedig meghaltunk 
Krisztussal, hisszük, hogy vele 
együtt élni is fogunk. 

Róm. 6.11  

Ezért tehát ti is azt tartsátok 
magatokról, hogy meghaltatok a 
bűnnek, de éltek az Istennek a 
Krisztus Jézusban. 

Róm. 7.5  

Mert amíg test szerint éltünk, a 
bűnök törvény által szított 
szenvedélyei hatottak tagjainkban, 
amelyek a halálnak termettek 
gyümölcsöt. 
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Róm. 7.7  

Mit mondjunk tehát? A törvény 
bűn? Szó sincs róla! Viszont a bűnt 
nem ismerném, ha nem ismertem 
volna meg a törvény által, és a 
kívánságot sem ismerném, ha a 
törvény nem mondaná: „Ne 
kívánd!” 

Róm. 7.8  

De a bűn a parancsolattól 
ösztönzést kapott, és felszított 
bennem mindenféle kívánságot. 
Mert a törvény nélkül halott a bűn. 

Róm. 8.3  

Amire ugyanis képtelen volt a 
törvény, mert erőtlen volt a test 
miatt, azt tette meg Isten, amikor 
a bűn miatt tulajdon Fiát küldte el 
a bűnös testhez hasonló formában, 
és kárhozatra ítélte a bűnt a 
testben, 
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Róm. 8.4  

hogy a törvény követelése 
teljesüljön bennünk, akik nem test 
szerint járunk, hanem Lélek 
szerint. 

Róm. 8.8  

Akik pedig test szerint élnek, nem 
lehetnek kedvesek Isten előtt. 

Róm. 8.13  

Mert ha test szerint éltek, meg kell 
halnotok, de ha a Lélek által 
megölitek a test cselekedeteit, élni 
fogtok 

Róm. 8.15  

Mert nem a szolgaság lelkét 
kaptátok, hogy ismét féljetek, 
hanem a fiúság Lelkét kaptátok, 
aki által kiáltjuk: „Abbá, Atya!” 
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Róm. 8.16  

Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi 
lelkünkkel együtt arról, hogy 
valóban Isten gyermekei vagyunk. 

Róm. 8.17  

Ha pedig gyermekek, akkor 
örökösök is: örökösei Istennek és 
örököstársai Krisztusnak, ha vele 
együtt szenvedünk, hogy vele 
együtt meg is dicsőüljünk. 

Róm. 8.26  

Ugyanígy segít a Lélek is a mi 
erőtlenségünkön. Mert amiért 
imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy 
kérni, ahogyan kell, de maga a 
Lélek esedezik értünk 
kimondhatatlan fohászkodásokkal. 
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Róm. 8.28  

Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent 
szeretik, azoknak minden javukra 
szolgál, azoknak, akiket 
elhatározása szerint elhívott. 

Róm. 8.30  

Akikről pedig ezt eleve elrendelte, 
azokat el is hívta, és akiket 
elhívott, azokat meg is igazította, 
akiket pedig megigazított, azokat 
meg is dicsőítette. 

Róm. 9.15  

Hiszen így szól Mózeshez: 
„Könyörülök, akin könyörülök, és 
irgalmazok, akinek irgalmazok.” 
Ezért tehát nem azé, aki akarja, és 
nem is azé, aki fut, hanem a 
könyörülő Istené. 
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Róm. 10.17  

A hit tehát hallásból van, a hallás 
pedig a Krisztus beszéde által. 

Róm. 12.1  

Az Isten irgalmára kérlek tehát 
titeket, testvéreim, hogy okos 
istentiszteletként szánjátok oda 
testeteket élő és szent áldozatul, 
amely tetszik az Istennek; 

Róm. 12.2  

és ne igazodjatok e világhoz, 
hanem változzatok meg értelmetek 
megújulásával, hogy 
megítélhessétek: mi az Isten 
akarata, mi az, ami jó, ami neki 
tetsző és tökéletes. 
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Róm. 12.9-10  

A szeretet ne legyen képmutató. 
Iszonyodjatok a gonosztól, 
ragaszkodjatok a jóhoz, a 
testvérszeretetben legyetek 
egymás iránt gyengédek, a 
tiszteletadásban egymást 
megelőzők, 

Róm. 12.11-12  

a szolgálatkészségben 
fáradhatatlanok, a lélekben 
buzgók: az Úrnak szolgáljatok. A 
reménységben örvendezzetek, a 
nyomorúságban legyetek kitartók, 
az imádkozásban állhatatosak. 

Róm. 12.13-14  

A szentekkel vállaljatok közösséget 
szükségeikben, gyakoroljátok a 
vendégszeretetet. Áldjátok azokat, 
akik üldöznek titeket; áldjátok és 
ne átkozzátok. 
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Róm. 12.20  

Sőt, „ha éhezik ellenséged, adj 
ennie, ha szomjazik, adj innia; 
mert ha ezt teszed, parazsat 
gyűjtesz a fejére.” 

Róm. 12.21  

Ne győzzön le téged a rossz, 
hanem te győzd le a rosszat a 
jóval. 

Róm. 13.8  

Senkinek se tartozzatok semmivel, 
csak azzal, hogy egymást 
szeressétek; mert aki a másikat 
szereti, betöltötte a törvényt. 

Róm. 14. 4  

Ki vagy te, hogy más szolgája 
felett ítélkezel? Tulajdon urának áll, 
vagy esik. De meg fog állni, mert 
van hatalma az Úrnak arra, hogy 
megtartsa. 
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Róm. 14. 12  

Azért hát mindenikünk maga ad 
számot magáról az Istennek. 

Róm. 15.13  

A reménység Istene pedig töltsön 
be titeket a hitben teljes örömmel 
és békességgel, hogy 
bővölködjetek a reménységben a 
Szentlélek ereje által. 

Zak. 2.12  

Bizony, aki titeket bánt, a szemem 
fényét bántja! 

Zsid. 1.1  

Miután régen sokszor és 
sokféleképpen szólt Isten az 
atyákhoz a próféták által, ezekben 
a végső időkben a Fiú által szólt 
hozzánk, akit örökösévé tett 
mindennek, aki által a világot 
teremtette. 
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Zsid. 4.12  

Mert Isten igéje élő és ható, 
élesebb minden kétélű kardnál, és 
áthatol az elme és a lélek, az 
ízületek és a velők szétválásáig, és 
megítéli a szív gondolatait és 
szándékait. 

Zsid. 9.27  

És amint elrendeltetett, hogy az 
emberek egyszer meghaljanak, 
azután pedig ítélet következik, úgy 
Krisztus is egyszer áldoztatott fel, 
hogy sokak bűnét elvegye; 
másodszor majd a bűn hordozása 
nélkül fog megjelenni azoknak, 
akik várják őt üdvösségükre. 

Zsid. 11.1  

A hit pedig a remélt dolgokban való 
bizalom, és a nem látható dolgok 
létéről való meggyőződés. 
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Zsid. 11.6  

Hit nélkül pedig senki sem lehet 
kedves Isten előtt, mert aki az 
Istent keresi, annak hinnie kell, 
hogy ő van; és megjutalmazza 
azokat, akik őt keresik. 

Zsid. 12.1  

Ezért tehát mi is, akiket a 
bizonyságtevőknek akkora fellege 
vesz körül, tegyünk le minden ránk 
nehezedő terhet, és a bennünket 
megkörnyékező bűnt, és 
állhatatossággal fussuk meg az 
előttünk levő pályát. 

Zsid. 12.2  

Nézzünk fel Jézusra, a hit 
szerzőjére és beteljesítőjére, aki az 
előtte levő öröm helyett - a 
gyalázattal nem törődve - vállalta a 
keresztet, és az Isten trónjának a 
jobbjára ült. 
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Zsid. 12.4  

Mert a bűn ellen való harcban még 
nem álltatok ellen egészen a vérig, 

Zsid. 12.5  

és elfeledkeztetek a bátorításról, 
amely nektek mint fiaknak szól: 
„Fiam, ne vesd meg az Úr 
fenyítését, és ne csüggedj el, ha 
megfedd téged, mert akit szeret az 
Úr, azt megfenyíti, és megostoroz 
mindenkit, akit fiává fogad.” 

Zsid. 12.11  

Pillanatnyilag ugyan semmiféle 
fenyítés nem látszik 
örvendetesnek, hanem 
keservesnek, később azonban az 
igazság békességes gyümölcsét 
hozza azoknak, akik megedződtek 
általa. 
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Zsid. 12.12-13  

Ezért tehát a lankadt kezeket és a 
megroskadt térdeket erősítsétek 
meg,  
és egyenes ösvényen járjatok, 
hogy a sánta meg ne botoljon, 
hanem inkább meggyógyuljon. 

Zsid. 12.14  

Törekedjetek mindenki iránt a 
békességre és a szent életre, 
amely nélkül senki sem látja meg 
az Urat. 

Zsid. 12.15  

Ügyeljetek arra, hogy senki se 
hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy 
a keserűségnek a gyökere 
felnövekedve kárt ne okozzon, és 
sokakat meg ne fertőzzön. 
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Zsolt. 1.1-2  

Boldog ember az, aki nem jár a 
bűnösök tanácsa szerint, nem áll a 
vétkesek útjára, és nem ül a 
csúfolódók székére, hanem az ÚR 
törvényében gyönyörködik, és az ő 
törvényéről elmélkedik éjjel-
nappal. 

Zsolt. 1.3  

Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé 
ültetett fa, amely idejében 
megtermi gyümölcsét, és nem 
hervad el a lombja. Minden sikerül, 
amit tesz. 

Zsolt. 19.2  

Az egek hirdetik Isten dicsőségét, 
kezének munkájáról beszél a 
menny. 
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Zsolt. 19.8  

Az ÚR törvénye tökéletes, felüdíti a 
lelket. Az ÚR intő szava határozott, 
bölccsé teszi az együgyűt. 

Zsolt. 19.9  

Az ÚR rendelkezései helyesek, 
megörvendeztetik a szívet. Az ÚR 
parancsolata világos, ragyogóvá 
teszi a szemet. 

Zsolt. 19.10  

Az ÚR félelme tiszta, megmarad 
örökké. Az ÚR döntései igazak, 
mindenben igazságosak, 
kívánatosabbak az aranynál, sok 
színaranynál is, édesebbek a 
méznél, a csurgatott méznél is. 

Zsolt. 19.15  

Fogadd kedvesen számnak 
mondásait és szívem gondolatait, 
URam, kősziklám és megváltóm! 
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Zsolt. 23. 4  

Ha a halál árnyéka völgyében járok 
is, nem félek semmi bajtól, mert te 
velem vagy: vessződ és botod 
megvigasztal engem. 

Zsolt. 23. 5  

Asztalt terítesz nekem ellenségeim 
szeme láttára. Megkened fejemet 
olajjal, csordultig van poharam. 

Zsolt. 25.8  

Jó és igaz az ÚR, ezért megmutatja 
a vétkeseknek a jó utat. Az 
alázatosakat igazságosan vezeti, és 
az ő útjára tanítja az alázatosakat. 

Zsolt. 29.3  

Az ÚR hangja zeng a vizek fölött, 
mennydörög a dicsőséges Isten, az 
ÚR, a nagy vizek fölött. 
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Zsolt. 30.6  

Mert csak egy pillanatig tart 
haragja, de egész életen át a 
kegyelme. Este szállást vesz a 
sírás, reggelre itt az ujjongás. 

Zsolt. 32.1-2  

Dávid tanítókölteménye. Boldog, 
akinek hűtlensége 
megbocsáttatott, vétke 
eltöröltetett. Boldog az az ember, 
akinek az Úr nem rója fel bűnét, és 
nincs lelkében álnokság. 

Zsolt. 32.8  

Bölccsé teszlek, és megtanítalak, 
melyik úton kell járnod. Tanácsot 
adok, rajtad lesz a szemem. 
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Zsolt. 37. 5  

Hagyd az Úrra utadat, bízzál 
benne, mert ő munkálkodik: 
világossá teszi igazságodat, 
jogodra fényt derít. 

Zsolt. 37. 7  

Légy csendben, és várj az Úrra! Ne 
indulj fel, ha az alattomos 
embernek szerencsés az útja! 

Zsolt. 46.11  

Csendesedjetek és ismerjétek el, 
hogy én vagyok az Isten! 
Felmagasztaltatom a nemzetek 
közt, felmagasztaltatom a földön. 

Zsolt. 49.8  

Hiszen senki sem válthatja meg 
magát, nem adhat magáért 
váltságdíjat Istennek. 
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Zsolt. 50. 15  

Hívj segítségül engem a 
nyomorúság idején! Én 
megszabadítlak, és te dicsőítesz 
engem. 

Zsolt. 56.4  

Ha félek is, benned bízom! 

Zsolt. 56.12  

Istenben bízom, nem félek, ember 
mit árthat nekem?! 

Zsolt. 86. 11  

Taníts engem utaidra, Uram, hogy 
igazságod szerint járjak, és teljes 
szívvel féljem nevedet. 

Zsolt. 118.8  

Jobb az Úrban bízni, mint 
emberekben reménykedni. 
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Zsolt. 118.24-25  

Ez az a nap, amelyet az ÚR 
elrendelt, vigadozzunk és örüljünk 
ezen! Ó, Uram, segíts meg! Ó 
Uram, adj szerencsét! 

Zsolt. 119.1  

Boldogok, akiknek az útja 
tökéletes, akik az ÚR törvénye 
szerint élnek. 

Zsolt. 119.2  

Boldogok, akik megfogadják 
intelmeit, teljes szívvel keresik 
őt,nem követtek el álnokságot, 
hanem az ő útjain jártak. 

Zsolt. 119.11  

Szívembe zártam beszédedet, hogy 
ne vétkezzem ellened. 
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Zsolt. 119.18  

Nyisd föl szememet, hogy 
megláthassam, milyen csodálatos a 
te törvényed. 

Zsolt. 119.25  

Életem a porhoz tapad: eleveníts 
meg igéddel! 

Zsolt. 119.37  

Fordítsd el tekintetemet, hogy ne 
nézzek hiábavalóságra, a te utadon 
éltess engem! 

Zsolt. 119.107  

Felette nagy nyomorúságban 
vagyok; Uram, eleveníts meg a te 
igéd szerint. 

Zsolt. 138.3  

Amikor kiáltottam, meghallgattál 
engem, bátorítottál, lelkembe erőt 
öntöttél. 
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