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Személyesen 
 Neked!

Egy nem mindennapi levelet tartasz a kezedben, 
amely személyesen Neked szól. 

„A papírra írt levelek már kissé régimódiak” – 
gondolod talán. Ez igaz, a leveleket egyre inkább az 
SMS üzenetek vagy e-mailek váltják fel. 

>> Azonban a különleges leveleket 
digitális korszakunkban is papírra 
írják. Ezzel emelik ki értéküket és 
fontosságukat.

Anglia királynője sem e-mailben küldi el 
meghívóit születésnapi fogadására. 
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 Deutsch/German

„Leveled jött”

Kérlek, szánj egy kis időt erre a szokatlan levélre, 
melyet most a kezedben tartasz! Ez a levél nagyon 
fontos. Olvasd el figyelmesen! Nem fogod megbánni.

Megdöbbentő információkat találsz benne a 
következőkről: 

> egy másik, sokkal értékesebb levélről,

> a legjelentősebb dokumentumról,

> a legjobb üzenetről és annak megbízhatósá-
gáról, valamint aktualitásáról.

„Ez a mindennél értékesebb 
levél személyes üzenet szá-
modra egyenesen Istentől.”

>>> Hasznodra válik,  
ha kinyitod és elolvasod.

a „Légiposta” bélyegző azt jelzi, hogy 
a mennyből érkezett.  

A Biblia, ez a „levél” a mennyből, 
egyenesen Istentől jött!

Isten az univerzum hatalmas Teremtője.

Neked is Ő adta az életet, és tökéletesen ismer 
téged. Nem a véletlen szülötte vagy!

Isten keresi a kapcsolatot veled, és a szeretet 
személyes üzenetét küldi neked. 

Még nem ismered Isten levelét? Lehet, ott poroso-
dik olvasatlanul valamelyik polcodon. 

Egy személyes levelet biztosan nem teszel félre, 
érdeklődéssel nyitod ki, és azonnal elolvasod. Ezért nyisd 
ki Istennek hozzád szóló levelét is – olvasd a Bibliát!

Még nincs Bibliád? Szívesen küldünk 
neked egyet ingyen: 

A brosúra végén megtalálod a 
weboldalunkat.
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Isten felhasználta adottságukat, képzett-
ségüket, kulturális hátterüket, a különböző 
társadalmi rétegből való származásukat, sőt 
még fogalmazási stílusukat is.   
>>> Ők szó szerint azt írták le, amit Isten le 
akart velük íratni.   
Ezt nevezik inspirációnak (sugallatnak).

      Egy páratlan levél

Jól értetted, a Bibliára gondoltunk, Isten Szavára, 
amelyre a „Leveled jött” cím nagyon jól illik. Ez az 
egyedülálló levél azért olyan fontos, mert Isten a 
szerzője. 

Talán azt az ellenérvet hozod fel, hogy a Bibliát 
legalább 40 különböző ember több évszázadon át 
írta, akiknek néha még a nevük sem maradt fenn.

Igen, ez így van. Azonban 
Isten az üzenetét közvetlenül 
sugalmazta egyes embereknek: 

Mert sohasem ember akaratából 
származott a prófécia (a Biblia 
szavai), hanem a Szent Szellemtől 
indíttatva szólaltak meg az Istentől 
küldött emberek.
                                                                     A Biblia: 2Péter 1,21

A Biblia, a Könyvek Könyve

> Két részből áll:

          > Ószövetség (39 könyv) 
          > Újszövetség (27 könyv)

     > Az Újszövetség összetétele:

          > a négy evangélium 
          > az Apostolok Cselekedetei 
          > 21 levél  
          > a Jelenések könyve

A Biblia megadja a választ életed 
kérdéseire. 

Különösen azt tapasztalhatod meg, 
milyen pozitív változást hoz életedbe 
Isten szeretete.

1Mózes
2Mózes
3Mózes
4Mózes 
5Mózes
Józsué

Bírák 
Rúth 
1Sámuel 
2Sámuel
1Királyok 
2Királyok
1Krónika 
2Krónika
Ezsdrás
Nehémiás
Eszter
Jób
Zsoltárok
Példabeszédek
Prédikátor
Énekek éneke
Ézsaiás
Jeremiás
Jeremiás sir.
Ezékiel
Dániel
Hóseás
Jóel
Ámos
Abdiás
Jónás
Mikeás
Náhum
Habakuk
Sofóniás
Aggeus
Zakariás

Malakiás

Máté 
Márk
Lukács
János
Cselekedetek
Róma
1Korintus
2Korintus
Galata
Efézus
Filippi
Kolossé
1Tesszalonika
2Tesszalonika
1Timóteus
2Timóteus
Titusz
Filemon
Zsidókhoz
Jakab levele
1Péter
2Péter
1János
2János
3János
Júdás 
Jelenések
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Időszerű-e 
még a Biblia?

A „lehajtott fejű” generáció

Te is közéjük tartozol, vagy nem is 
mond neked semmit ez a kifejezés? 
Te is állandóan lehajtott fejjel jársz, 
és figyelmedet csak az okoste-
lefonodnak vagy a tabletednek 

szenteled?

Mindig és mindenütt online vagy, és 
ez oda vezet, hogy az internet információ 

áradata valósággal eláraszt? Van-e egyáltalán 
valami más is a chatelésen, szörfözésen, twitteren 
kívül? Eközben egyik óra észrevétlenül múlik a másik 
után, érzékeidet túlfeszíted, és a lelked gyakran 
beszennyeződik. Ezt talán te is észrevetted, vagy nem?

Tipp: Ha meg akarod Istent személyesen ismerni, nem 
mehetsz el a Biblia mellett. Olvasásához viszont 
nyugalomra van szükséged. Ezért egyszer kapcsolj 
ki mindent, ami közben megzavarhat! Meg fog 
lepni, milyen jó hatással lesz rád. Gondolataidat 
azután egy pozitív, tiszta – talán addig ismeretlen 
– befolyás fogja érni. A Bibliában találkozni fogsz 
az igazsággal, és megismersz Valakit, Aki valóban 
érdeklődik irántad, szeret téged, és életednek mély 
értelmet és gyümölcsöző célt akar adni. 

A 62-63. oldalon útmutatást találsz arra, hogyan 
olvasd a Bibliát. Kérlek, tégy egy próbát!

Sok ember úgy gondolja, hogy naiv 
dolog az ókor „elavult” könyvével 
foglalkozni. Úgy vélik, a modern 
ember már nem tud a Bibliának hinni. 

Ezt a felfogást, amely a média sok 
csatornájából árad, az emberek 
átveszik anélkül, hogy felülvizsgál-
nák. Alig akad, aki saját véleményt 
alakítana ki ezzel kapcsolatban. 

Széles körben elterjedt az a téves 
nézet, hogy az észnek és értelemnek 
el kell vetnie a Bibliát. 

A következő oldalakon sok olyan 
tényt fogsz találni, amelyek igazolják 
a Biblia aktualitását és jelentőségét.

      De még boldogabbak azok, 
  akik hallgatják Isten  
 beszédét, és megtartják.
                                         A Biblia: Lukács 11,28
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Egy harmonikus csoda

Egyik ismerősöm zenész, külön-
böző hangszereken tud játszani. A 
hangfelvételekhez a számítógépet 
használja, és nagyon érdekes 
műveket hoz létre. 

Így magyarázta: „Először veszem az 
oboámat és eljátszom a szopránt. 
Ezt felveszem az első hangsávra. 

A második hangsávra az alt szólamot 
veszem fel anélkül, hogy az elsőt 
kitörölném. Ilyen módon még hat másik 
hangszert kapcsolok be egészen a 
legmélyebb basszusig. 

Azután a nyolc különböző hangsávot összera-
kom. Akarod az eredményt hallani?” 

És egy pompás szimfónia szólalt meg. Alig hihető, 
hogy ezt egyetlen zenész hozta létre!

Ugyanez a helyzet a Bibliával. Több, mint 40 különböző 
személy írta, mindegyiket a páratlan, összehasonlítha-
tatlan Művész vezette – Maga Isten, és a Szent Szellem 
az, Aki ezt a „40 hangszert” összehangolta.

A Biblia minden könyvének megvan a saját jellegze-
tessége, de az isteni tervezés szerint harmonikusan 
beleillik az egészbe. 
A Bibliának ez az egyik megdöbbentő csodája!

      >>> Olvasd a Bibliát, hogy felfedezd 
   egyedülálló harmóniáját!

Hiába 
várta…

Egy férfi, aki nem sokra becsülte a keresztyén 
hitet, meg akart győzni egy fiatal keresztyént arról, 
hogy a Biblia idejétmúlt, és nem egyeztethető 
össze a modern felfedezésekkel. A témában el 
akart neki küldeni néhány kiválasztott cikket a 
tudomány és filozófia területéről.

A fiatal keresztyén nem hagyta magát hitében 
megrendíteni, és így válaszolt a férfinek: Ha Ön 
valami jobbat tud küldeni a Hegyi beszédnél 
(Máté 5-7), valami szebbet az irgalmas samari-
tánus, a tékozló fiú, a kúthoz érkező samáriai 
asszony történeténél (Lukács 10 és 15; János 4), 
ha valami vigasztalóbbal rendelkezik, mint a 23. 
zsoltár, vagy tud valamiről, ami jobban kifejezi 
Isten szeretetét, mint az a tény, hogy egyszülött 
Fiát, Jézus Krisztust adta oda, vagy ha ismer 
valamit, ami világosabban leírja az előttünk álló 
örökkévalóságot, mint a Biblia – akkor azt küldje el 
nekem a lehető leghamarabb!

Hiába várta a választ.

Nem létezik olyan könyv, amely a Bibliához 
hasonló lenne. 
Az oka nagyon egyszerű: A Biblia Isten könyve.
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Az agyagon, kövön vagy fán kívül a 
későbbi évszázadokban papiruszt is 
használtak, amit pépesített papirusznád-
ból állítottak elő. Később pergamenre 
is írtak, ez különös eljárással kikészített 
állatbőr. Ezeket felgöngyölítve alakítot-
ták ki a könyvtekercseket. 

Hogyan jutott el a Biblia hozzánk?

Hogyan és mire írták?
Ha valaki 5000 évvel ezelőtt „levelet” akart írni, 
nem tintát és papírt használt. Abban az időben az ún. 
ékírást használták: agyagtáblácskákra jeleket vagy 
szimbólumokat véstek, melyeket aztán kiszárítottak 
vagy kiégettek. 

A Szíria és Irak régi városaiban végzett ásatásokon több 
ezer ilyen agyagtáblácskát és oszlopot találtak ezzel az 
írásmóddal.

Az egyiptomiak kb. ugyanabban az időben egy másik 
kép- és jelírást fejlesztettek ki (a hieroglifákat), amely a 
piramisokban is megtalálható. Évszázadokba tellett, míg a 
nyelvtudósok az emberiség e legrégebbi nyelvének írását 
meg tudták fejteni. 

Ezeknek az írásoknak az volt a hátrányuk, hogy több száz 
jelből álltak. Csak kb. Kr.e. 1500 évvel jött létre az ún. ábécé.

Néhány változtatással kb. Kr. e. 1000-től gyorsan elterjedt. Ez 
az alapja a ma is használt latin ábécének. 

Így gondoskodott Isten csodálatos 
módon arról, hogy mire a Bibliát 
le kellett írni, egy egyszerű, de 
egyértelmű írás álljon rendelkezésre. 

Írni, összegyűjteni és jól megőrizni
Mózes volt az egyik első bibliaíró. Több helyen olvassuk, 
hogy Isten azt a feladatot adta neki, írja le egy könyvbe 
mindazokat a dolgokat, amelyek megtörténtek.

Izráel, Isten választott népe gondosan összegyűjtötte és 
megőrizte az Ószövetség könyveit.

Körülbelül Kr. e. 400 évvel készült el az ÓSZÖVETSÉG. 
Héber nyelven írták, néhány rövid fejezetét azonban 
arámi nyelven. 

Az ÚJSZÖVETSÉG könyveit és leveleit azonban csak Jézus 
Krisztus halála és feltámadása után, az első század 
végéig írták le az akkor széles körben elterjedt görög 
nyelven. 

Mózes kb. Kr. e. 1400 évvel halt meg, így elmondhatjuk, 
hogy a Biblia kb. 1500 éves időintervallumban készült el.Kr
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Az Újszövetségnek több, 
mint 5000 kézirata maradt 
fenn. A leghíresebb 
közülük a Sinaiticus kódex, 
egy majdnem teljes egé-
szében megmaradt Biblia 
a 3. századból, melyet 
Konstantin Tischendorf 
tudós fedezett fel a 
Sínai-félszigeten. Ebben a páratlan bibliai kincsben 
nemcsak az Ószövetség bizonyos részei maradtak 
fenn, hanem a teljes Újszövetség is 37 könyvével. 

Az újszövetségi kéziratok és töredékek sokasága 
mellett létezett még az ősi szövegeknek legalább 
9000 régi fordítása is. Az egyházatyák 36 000 
bibliai idézetével együtt intenzív kutatómunka által 
összeállt ezekből a szinte száz százalékig rekonstruált 
eredeti ősi szöveg.

Egyetlen szövegváltozat sem kérdőjelezi meg Isten 
üzenetének igazságát az Újszövetségben.

Teljes és lezárt
Az első keresztyének a Szent Szellem vezetése 
által már nagyon korán tudták, mely könyvek 
tartoznak a Bibliához, és melyek nem. Világos 
ismérvekkel rendelkeztek ahhoz, hogy pontosan 
felismerjék a bibliai könyveket, és különbséget 
tudtak tenni aközött, hogy melyik a valódi (kano-
nikus) és melyik a nem valódi (apokrif) könyv.

Az apokrif könyvekről Luther Márton is kijelentette, hogy azokat „nem lehet 
a Szentírással egyenértékűnek” tekinteni. Olvasásukkor megállapítható, hogy a 
szövegekben helyenként éles ellentmondások fordulnak elő a bibliai könyvekkel 
szemben. Tartalmaznak meseszerű elbeszéléseket Jézus Krisztusról és az apostolokról, 
bibliai személyek meghamisított leveleit, valamint téves történelmi és földrajzi adatokat. 
A római egyház 1546-ban a Tridenti Zsinaton ezeket az iratokat a Biblia többi könyvével 
„egyenértékűnek” nyilvánította – főleg azért, hogy a bibliai szövegektől eltérő tanokat 
alátámassza. Mindez világosan mutatja, hogy az apokrifok nem isteni eredetűek! Ezért 
inkább olyan Bibliát olvassunk, mely nem tartalmazza az apokrifokat.  

Isten Szavának könyveit egyértelműen a Szent 
Szellem vezetésével választották ki, állították 
össze és zárták le minden idők számára 
végérvényesen. 

A Bibliát joggal nevezik Szentírásnak, mert Istentől 
származik. A Biblia ma is a legfőbb tekintély életünk 
és hitünk számára. Ezzel a teljhatalommal az élő Isten 
ruházta fel, és nem emberi tekintély vagy hatóság. 

A Szent Katalin kolostor a Sínai-hegyen. A 19. század 
közepén itt találta meg Tischendorf a Sinaiticus 
kódexet.

Egyedülálló az a precizitás, amivel évezredeken át 
a bibliai szövegeket megőrizték és továbbadták. 

Megbízható  
  kéziratok

      Az ég és a föld elmúlnak, de az én 
beszédeim semmiképpen el nem múlnak. 
                                                      A Biblia: Máté 24,35
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ִמי ֶהֱאִמין ִלְשֻמָעֵתנּו ּוְזֹרוַע 

ְיהָוה ַעל־ִמי ִנְגָלָתה׃ ַוַיַעל 

ַכיוֵנק ְלָפָניו ְוַכֹשֶֹרש ֵמֶאֶֹרץ 

ִצָיה לֹא־ֹתַאֹר לו ְולֹא ָהָדֹר 
ְוִנְֹרֵאהּו ְולֹא־ַמְֹרֶאה 

ְוֶנְחְמֵדהּו׃ ִנְבֶזה ַוֲחַדל 

ִאיִשים ִאיש ַמְכֹאבות 

ִוידּוַע ֹחִלי ּוְכַמְסֵתֹר ָפִנים 

ִמֶמּנּו ִנְבֶזה ְולֹא ֲחַשְבֻנהּו׃ 
ָאֵכן ֳחָלֵינּו הּוא ָנָשא 

ּוַמְכֹאֵבינּו ְסָבָלם ַוֲאַנְחנּו 

ֲחַשְבֻנהּו ָנגּוַע ֻמֵכה ֱאֹלִהים 
ּוְמֻעֶּנה׃ ְוהּוא ְמֹחָלל 

ִמְפָשֵענּו ְמֻדָכא ֵמֲעוֹנֵתינּו 
מּוַסֹר ְשלוֵמנּו ָעָליו 

ּוַבֲחֻבָֹרתו ִנְֹרָפא־ָלנּו׃ ֻכָלנּו 

ַכצֹאן ָתִעינּו ִאיש ְלַדְֹרכו 

ָפִנינּו ַויהָוה ִהְפִגיַע ֹּבו ֵאת 

ֲעון ֻכָלנּו׃ ִנַגש ְוהּוא ַנֲעֶנה 

ְולֹא ִיְפַתח־ִפיו ַכֶשה ַלֶטַבח 

יּוָבל ּוְכָֹרֵחל ִלְפֵני ֹגְזֶזיָה 

ֶנֱאָלָמה ְולֹא ִיְפַתח ִפיו׃ 

ֵמֹעֶצֹר ּוִמִמְשָפט ֻלָקח 

ְוֶאת־ֹּדוֹרו ִמי ְישוֵחַח ִכי 

ִנְגַזֹר ֵמֶאֶֹרץ ַחִיים ִמֶפַשע 
ַעִמי 

ֶנַגע ָלמו׃ ַוִיֵתן ֶאת־ְֹרָשִעים 

ִקְבֹרו ְוֶאת־ָעִשיֹר ְֹּבמָֹתיו ַעל 

לֹא־ָחָמס ָעָשה ְולֹא ִמְֹרָמה 

ְֹּבִפיו׃  ַויהָוה ָחֵפץ ַֹּדְכאו 

ֶהֱחִלי ִאם־ָתִשים ָאָשם 

ַנְפשו ִיְֹרֶאה ֶזַֹרע ַיֲאִֹריְך 

ָיִמים ְוֵחֶפץ ְיהָוה ְֹּבָידו 

ִיְצָלח׃ ֵמֲעַמל ַנְפשו ִיְֹרֶאה 

ִיְשָֹּבע ְֹּבַדְעתו ַיְצִֹּדיק ַצִֹּדיק 

ַעְבִֹּדי ָלַֹרִֹּבים ַוֲעוֹנָתם הּוא 

ִיְסֹֹּבל׃ ָלֵכן ֲאַחֶלק־לו ָבַֹרִֹּבים 

ְוֶאת־ֲעצּוִמים ְיַחֵלק ָשָלל 

ַתַחת ֲאֶשֹר ֶהֱעָֹרה ַלָמֶות 

ַנְפשו ְוֶאת־ֹפְשִעים ִנְמָנה 

ְוהּוא ֵחְטא־ַֹרִֹּבים ָנָשא 
ְוַלֹפְשִעים ַיְפִגיַע׃    ס

eredetiségéhez. Összehasonlítva Ézsaiás könyvének 
1000 évvel fiatalabb maszoréta (a héber Biblia 
héber szövege) szövegével, a tudósok meglepődve 
tapasztalták, hogy gyakorlatilag semmilyen különbség 
sincs a két szöveg között! A szövegek megdöbbentő 
precizitással egyeznek egymással!  

E tekercs egybefüggő, töretlen szövege megcáfolt 
sok olyan bibliakritikust, aki azt állította, hogy Ézsaiás 
könyvét több évszázadon át állították össze, és hibákat 
is tartalmaz. 

A nagyszámú kumráni lelet között kb. 250 ószövetségi 
bibliai szöveget tartalmazó tekercs volt, melyek azt 
bizonyítják, hogy a bibliai szövegeket rendkívüli pontos-
sággal és megbízhatósággal hagyományozták ránk. 

A kumráni barlangok

1947 tavaszán egy beduin fiú megtalálta egy rejtett 
barlang bejáratát Kumrán szakadékos hegyoldalában 
a Holt-tenger nyugati partjánál, miközben állítólag 
eltévedt kecskéjét kereste. 

A kis nyílásba bedobott egy követ. Nagy meglepeté-
sére agyagedények összetörésének zaját hallotta. Mi 
lehet az? 

Kíváncsian mászott be ebbe a titokzatos barlangba, 
ahol számos agyagkorsót talált, melyek vászonba 
burkolt bőrtekercseket tartalmaztak. Régi, rendkívül 
értékes kéziratok voltak, amelyek 1900 év elteltével is 
meglepően jó állapotban maradtak fenn. 

A pásztorfiú magával vitt egy tekercset, és nagy 
csodálkozására azt látta, hogy az archeológusok 
nagyon érdeklődnek iránta. Vad hajsza indult meg a 
pénzéhes kalandorok és a tudósok között ezek után az 
egyedülálló kéziratok után. 

A könyvtekercsek ára a milliós nagyságot is elérte. A 
kumráni barlangok szenzációs lelete mozgásba hozta a 
tudósvilágot. 

Számunkra az Ézsaiás könyvét tartalmazó tekercs a 
legfontosabb, mert ez a legrégibb teljes egészében 
fennmaradt másolata egy bibliai könyvnek.

A legkisebb kétség sem fér a Kr. e. 2. 
századból származó  
kézirat valódiságához,  

Isten őrködött afölött, hogy Szavát ma is 
hamisítatlanul tarthassuk a kezünkben. Isten 
Szava olyan, mint a szikla, megdönthetetlen. 

Az Úr beszéde megmarad 
     örökké!  
                          A Biblia: 1Péter 1,25
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pontosan hagyományozták át egészen a mi 
korunkig. 

Hogyan lehetséges ez? Az Isten szent 
Szava iránti mély tiszteletből és hódolatból 
kifolyólag a zsidóknak egész sor szabályt 
kellett betartaniuk a szövegek helyes 
másolásakor. Így például egyes betűket vagy 
bizonyos szavak előfordulását megszámolták, 
és folyamatosan visszaellenőrizték. 

Ma a legmodernebb könyv-
nyomdákban a legrövidebb 
időn belül nagy példányszám-
ban és költségkímélően lehet 
előállítani a Bibliát. 

Időközben már sok digitális 
online Biblia, sőt bibliai alkal-
mazás ingyen is hozzáférhető. 

A Biblia előállítása 
<< régen és ma >>
A könyvnyomtatás feltalálása több, 
mint 500 évvel ezelőtt megváltoz-
tatta a világot. A régi időkben a 
Bibliát kézzel másolták, ami sok időt 
vett igénybe, ezért egy vagyonba 
került. 

Ahhoz, hogy az eredeti szöveg 
fennmaradjon, ismerni kellett a 
legrégebbi kéziratokat, másoláskor 
ugyanis fennállt a veszély, hogy 
eltérnek az eredeti szövegtől.

A szövegleletek megdöbbentő módon bizonyítják: 
A héber Biblia több, mint 3000 kézirata csodával 
határos módon egyezik egymással, és igazolják 
az ismert szövegeket. A Biblia legrégebbi részeit, 
melyek legalább 3500 évvel ezelőtt keletkeztek, 

Az Úr Igéje pedig  
   növekedett és terjedt.
                          A Biblia: Apostolok Cselekedete 12,24
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Így a tudománynak éveken át tartó kutatás után újra és 
újra igazat kell adnia a Bibliának. A bibliai kijelentések 
nem állnak ellentmondásban a tudományosan és 
régészetileg bebizonyított aktuális tényekkel sem.

Hogyan lehetséges, hogy egy olyan régen megírt 
könyv a természetről és a történelemről mindig igaz 
és helytálló kijelentéseket fogalmazott meg?  
Miért nem lehet a Bibliát tudományosan megcáfolni? 
Egész sor példát hozhatnánk fel arra, hogy a modern 
tudomány a Bibliával szemben jelentős „lemaradás-
ban” van. Lássunk két példát:

Biblia és tudomány

A Föld gömb alakú? 
Isten soha nem állította, hogy a Föld lapos 
korong, és hogy a Nap kering a Föld körül, 
amint azt sok tudós sokáig hitte. 

Ellenkezőleg: Már a Biblia egyik legrégebbi 
könyvében, a Jób 26,7-ben kijelentette:  
„Ő terjesztette ki északot a kietlenség fölött, megerősí-
tette a földet a semmiség fölött.”

A nyúl kérődző állat? 
A 3Mózes 11,4.6-ban ezt olvassuk: „De nem 
ehetitek meg a kérődzők és a hasított körműek 
közül ezeket: … A nyúl kérődző…”

Sok évszázadon át úgy hitték, hogy ez a 
kijelentés a nyúlról téves.

A tudósok csak a 19. században állapították meg, 
hogy a nyúlnak két különböző salakanyag-kiválasz-
tása van. Az egyik fajta ürüléket újra megeszi az 
állat, hogy kinyerje a szükséges tápanyagokat.

Lehetett volna másként is? 

Megtörténhetett volna, hogy Isten, Aki az univer-
zumot teremtette, és Szavát, a Bibliát adta nekünk, 
ellentmondott volna Önmagának? Nem, semmikép-
pen! Istennek ez a két kinyilatkoztatása – a TEREMTÉS 
és a SZAVA kölcsönösen igazolják egymást. 
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A Biblia üzenete

> > Isten teremtett téged
Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten 
képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. 
                                                                           A Biblia: 1Mózes 1,27

Te Isten teremtménye vagy – egyedüli példány az egész 
világmindenségben. Tested, szerveid működése, az 
agyad, mind Isten zseniális teremtő munkájának ered-
ménye. Itt véletlennek semmi nyoma, amint a be nem 
bizonyított evolúcióelmélet állítja. Isten az embert saját 
képmására teremtette – az emberi élet értelme tehát az, 
hogy Istennel boldog közösségben legyen!

Azonban az ember bűnbe 
esett, és elfordult Istentől.

> Isten téged is „bűnösként” tart számon. 
Nincs különbség, mindenki vétkezett, és híjával van 
Isten dicsőségének.    A Biblia: Róma 3,22-23

Vétkezni azt jelenti, hogy Istennek javunkat szolgáló 
parancsolatai ellen cselekszünk. És nincs különbség 
aközött, hogy cselekedetben, szóban vagy csak gondo-
latban vétkeztünk-e. Az Úr Jézus mondta egyszer, hogy 
gyűlölni egy embert épp olyan bűn, mint a gyilkosság. 

> Isten lesz a bírád!
És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghal-
janak, azután pedig ítélet következik. A Biblia: Zsidók 9,27

Isten abszolút szent és igazságos. Ezért kell mindent, ami 
ellenkezik parancsolataival, egyszer megítélnie. A Biblia 
félreérthetetlenül közli velünk, hogy minden embert, aki 
bűnei bocsánata nélkül hal meg, az Istentől való örök 
elszakadás várja. A mennyország mellett, ahova minda-
zok kerülnek, akik Jézus Krisztussal közösségben élnek, 
létezik egy olyan hely is, melyet a Biblia pokolnak vagy 
a tűz tavának nevez. Ott Isten nincs jelen, és lehetőség 
sincs arra, hogy kapcsolatba kerüljünk Vele.

De van remény!

> Isten őszintén érdeklődik irántad 
Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, 
hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy 
éljünk Őáltala. A Biblia: 1János 4,9

Tekints a golgotai keresztre, ahol Jézus Krisztus szörnyű 
kínok között hordozta el Isten büntetését a mi bűneink 
miatt! Haláltusája közben a kereszten Isten elhagyta 
Őt, mert az emberiség bűne nyomta vállait. Hogy mit 
jelenthetett ez az Úr Jézus számára, Aki bűntelen volt, azt 
el sem tudjuk képzelni. 

Látod már,   
   mennyire szeret téged Isten? 
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Jézus Krisztus él! Feltámadt a halottak közül, és 
visszatért a mennybe.

Ezt az örömhírt már majdnem 2000 éve hirdetik. 
Így minden embernek felkínálják a megváltást. 
Mindenki, aki Jézus Krisztusban, az egyedüli Meg-
váltóban hisz, megszabadul Isten örök ítéletétől. 
Isten igaznak nyilvánítja azt, aki Jézus Krisztus 
megváltó művét hitben elfogadja.

Isten segítsége +  
         mentőeszköz

A bűn elválaszt bennünket Istentől. Isten nem 
fogadhatja el saját törekvéseinket a megjavulásra. 
Ő a Maga szentségében és tisztaságában kénytelen 
megbüntetni a bűnt, a gonoszságot. Csak egyetlen 
kiút van: El kell fogadnunk a mentőeszközt, melyet 
Isten nyújt.

       Mert úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne,  
      el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 
                                               A Biblia: János 3,16

Ahhoz tehát, hogy Istennel, Teremtőddel kapcso-
latba léphess, Isten Fia, Jézus Krisztus emberré lett, 
és eljött hozzánk a földre. 

Jézus Krisztus ismertette meg velünk Isten 
szeretetét. És úgy bizonyította ennek a valódiságát, 
hogy érted is meghalt a golgotai kereszten. 
Helyettes áldozatként Ő vette magára és hordozta 
el a bűneidért járó büntetést.

Ha ezt hittel elfogadod, és Isten előtt beisme-
red bűneidet, Isten megbocsát neked, és örök 
élettel ajándékoz meg. 

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Ő:  
        megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket  
   minden gonoszságtól..   
                                                 A Biblia: 1János 1,9

               Ezért Isten ingyen igazítja meg őket  
       kegyelméből, miután megváltotta őket a  
                        Krisztus Jézus által.  
                                                  A Biblia: Róma 3,24
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Isteni ígéretek

Összefoglalva az isteni levél, a Biblia,  
a következőket mondja:

Isten szent. > Meg kell ítélnie és meg  
kell büntetnie a bűnt.

Isten szeretet. > Ő meg akarja minden 
bűnödet bocsátani.

Isten megbocsáthatja bűneidet. Mert Fia, Jézus 
Krisztus magára vállalta a bűneidért járó büntetést, 
és megfizetett azokért.

Azonban ehhez az szükséges, hogy Isten előtt 
őszintén beismerd bűneidet, amelyekről tudomásod 
van, és elhidd, hogy Jézus Krisztus Megváltóként és 
a világ Üdvözítőjeként érted is meghalt a kereszten. 

Akkor Isten a te számodra is tartogat  
az Igében, a Bibliában több, mint 1000 
visszavonhatatlan isteni ígéretet.

Néhány ilyen ígéretet itt is találsz >>>

Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van,  
   aki pedig nem engedelmeskedik a  
         Fiúnak, nem lát majd életet, hanem  
  az Isten haragja marad rajta. 
                                                                         A Biblia: János 3,36

        Bizony, bizony, mondom nektek:  
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. 
                                   A Biblia: János 5,24

       Akik pedig befogadták, azokat felhatal-
mazta arra, hogy Isten gyermekeivé 
                legyenek; mindazokat, akik hisznek  
                          az Ő nevében. 
                                             A Biblia: János 1,12

        Ne félj, mert megváltottalak, neveden 
szólítottalak, enyém vagy! 
                                                         A Biblia: Ézsaiás 43,1
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fiadnak nevezzenek.” Az 
apa viszont ezt mondta 
szolgáinak: „Hozzátok ki 
hamar a legszebb ruhát, 
és adjátok reá, húzzatok 
gyűrűt a kezére, és sarut a 
lábára! Azután hozzátok a 
hízott borjút, és vágjátok 
le! Együnk, és vigadjunk, 
mert ez az én fiam meghalt 
és feltámadott, elveszett 
és megtaláltatott.” 
És vigadozni kezdtek. 
Az idősebb fiú pedig a 
mezőn volt, és amikor 
hazajövet közeledett a 
házhoz, hallotta a zenét 
és a táncot. Előhívott egy 
szolgát, és megtudakolta 
tőle, hogy mi történik itt. 
Mire a szolga így felelt: 
„A testvéred jött meg, és 
apád levágatta a hízott 
borjút, mivel egészségben 
visszakapta őt.” Ekkor 

az megharagudott, és 
nem akart bemenni. De 
az apja kijött, és kérlelte. 
Ő azonban ezt mondta 
az apjának: „Látod, hány 
esztendeje szolgálok 
neked, soha nem szegtem 
meg parancsodat, és te 
sohasem adtál nekem 
még egy kecskegidát 
sem, hogy mulathassak 
barátaimmal. Amikor 
pedig megjött ez a fiad, aki 
parázna nőkkel tékozolta 
el vagyonodat, levágattad 
neki a hízott borjút.” 
Ő azonban ezt mondta 
neki: „Fiam, te mindig 
velem vagy, és mindenem 
a tied. Vigadnod és 
örülnöd kellene, hogy ez 
a te testvéred meghalt és 
feltámadott, elveszett és 
megtaláltatott.”  

A Biblia: Lukács 15,11-32

        Egy bibliai történet
A tékozló fiú

Egy embernek volt két fia. 
A fiatalabb ezt mondta az 
apjának: Atyám, add ki 
nekem a vagyon rám eső 
részét. Erre megosztotta 
köztük a vagyont. Néhány 
nap múlva a fiatalabb fiú 
összeszedett mindent, 
elköltözött egy távoli 
vidékre, és ott eltékozolta 
a vagyonát, mert kicsa-
pongó életet folytatott. 
Miután elköltötte minde-
nét, nagy éhínség támadt 
azon a vidéken, úgyhogy 
nélkülözni kezdett. Ekkor 
elment, és elszegődött 
annak a vidéknek egyik 
polgárához, aki kiküldte 
őt a földjeire disznókat 
legeltetni. Ő pedig 
szívesen jóllakott volna 
akár azzal az eleséggel 
is, amit a disznók ettek, 

de senki sem adott neki. 
Ekkor magába szállt és ezt 
mondta: „Az én apámnak 
hány bérese bővelkedik 
kenyérben, én pedig itt 
éhen halok! Útra kelek, 
elmegyek apámhoz, és azt 
mondom neki: »Atyám, 
vétkeztem az ég ellen és 
teellened. Nem vagyok 
többé méltó arra, hogy 
fiadnak nevezzenek, tégy 
engem olyanná, mint 
béreseid közül egy.«” És 
útra kelve el is ment az 
apjához. Még távol volt, 
amikor apja meglátta 
őt, megszánta, elébe 
futott, nyakába borult, 
és megcsókolta őt. A fiú 
ekkor így szólt hozzá: 
„Atyám, vétkeztem az ég 
ellen és teellened, és nem 
vagyok méltó arra, hogy 
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Taoizmus

Szikhizmu
Keresztyénség

Judaizmus

Iszlám
Buddhizm

Hinduizmus

Ateizmus

És más vallások

Agnoszticizmus

Sok vallás – mindnek  
     ugyanaz az Istene?
Az utóbbi években egyre inkább hallani a keresztyén-
ség körében azt a kijelentést, hogy minden vallás 
ugyanahhoz az Istenhez vezet, csak különböző utakon. 

Ez szöges ellentétben áll a Biblia kulcsmondatával, 
melyet Jézus Krisztus jelentett ki: „Én vagyok az út, az 
igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis 
énáltalam.” (János 14,6)

Ezt az igazságot manapság általában tagadják. Például 
a Korán és a Biblia szembeállítása egyértelműen 
mutatja, hogy az iszlám istene, Allah nem azonos a 
Biblia Istenével:

KO
R

Á
N Higgyetek hát Allahban és a Küldötteiben! És ne 

mondjátok azt, hogy „háromság”. … Allah egyetlen 
isten. Dicsőségén felül állna az, hogy Neki fia lenne!   
A Korán: a 4. szúrából

BI
BL

IA Mert úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen.  
A Biblia: János 3,16

KO
R

Á
N És mert azt mondták: „Bizony, megöltük a Messiást, 

Jézust, Mária fiát, Allah Küldöttét!” És nem ölték 
meg őt, és nem is feszítették meg, hanem csak úgy 
tűntetett fel nekik. A Korán: a 4. szúrából

BI
BL

IA Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan 
azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözü-
lünk, Istennek ereje. …mi a megfeszített Krisztust 
hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a 
pogányoknak pedig bolondság… 1Korintus 1,18.23

A Korán egyértelműen tagadja, hogy Allahnak fia 
lenne, tagadja a Szentháromságot és azt a tényt, hogy 
Jézus Krisztus meghalt a kereszten! A Biblia Istene 
azonban élő Isten. Végtelen szeretetében elküldte 
érted és értem Fiát, bűnünk bocsánatáért halálra és 
ítéletre adta a golgotai kereszten. Így Allah semmikép-
pen sem lehet a Biblia Istene és Jézus Krisztus Atyja.

Apropó: A bibliai keresztyénség nem vallás! 
Az ember e világ legkülönfélébb vallásaiban megpróbál 
saját erőfeszítése által utat találni Istenhez.

A Biblia azonban egy szent Istennel ismertet meg 
bennünket, Aki Fiában, Jézus Krisztusban eljött hozzánk, 
hogy mindenki, aki hisz Őbenne, és bevallja bűneit, 
megváltásban részesüljön. 

„Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megi-
gazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak.”
A Biblia: Róma 4,5 
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   Tekints a  
jövőbe!
A Biblia megbízható információkat ad 
a jövőről. 

Napjainkban mindenfelől félelmet és 
aggodalmat keltő események vesznek 
körül bennünket. Halál, erkölcstelenség, 
erőszak, éhínség, háborúk, természeti 
katasztrófák, gazdasági válság, boldogtalanság, terrorizmus…

De Jézus Krisztus nemsokára visszajön! Isten világosan 
közölte velünk, hogy röviddel az Ő visszajövetele előtt 
ilyen események fognak történni. A bibliaolvasó ember 
tudja, hogyan fog ez történni:

Isten meg fogja ítélni a világot, amely elfordult Tőle, és 
bűneibe süllyedt. „...most azt hirdeti az embereknek, 
hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt 
egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az 
egész földkerekség fölött…” (Cselekedetek 17,30-31). 

Ez pedig Fia, Jézus Krisztus által fog megtörténni, Aki 
hamarosan visszajön a mennyből ítéletet tartani. Ő, 
Akit megvetettek, és megfeszítettek, győztesként fog 
visszajönni a legfelső Bíró tekintélyével. „Ő Istentől 
rendelt bírája élőknek és holtaknak.” (Cselekedetek 10,42).

Az ítélet biztos – azonban van remény számodra!

A Biblia sok évszázaddal ezelőtt részletekbe menően 
megjövendölte Jézus Krisztus születését, halálát a 
kereszten, feltámadását. Mivel Jézus Krisztus teérted 
is feláldozta életét, Isten most neked is felkínálja 
kegyelmét és bocsánatát. 

Jöjj még ma, ezt üzeni Isten neked – holnap már késő lehet:

   Íme, most van a kegyelem ideje! Íme,  
            most van az üdvösség napja! A Biblia: 2Korintus 6,2

Ragadd meg az alkalmat, akkor örökre megszabadulhatsz 
az isteni ítélettől! Ehhez nem kell mást tenned, csak 
őszintén beismerni bűneidet, és Istenhez jönni!

A mindentudó Isten abszolút igaz jövendölést ad – ember 
erre nem képes. A Biblia több száz próféciája már 
bizonyíthatóan beteljesedett. Évszázadokkal megelőzően 
a Biblia pontos információkat adott világbirodalmakról, 
Jézus születéséről, Jeruzsálem pusztulásáról Kr. u. 70-ben, 
a zsidók szétszóratásáról az egész világon stb.

Egyedülálló módon ez is azt bizonyítja,  
hogy a Biblia Isten Szava. 

Így például a Biblia a zsidó népről (Izráelről) a követke-
zőket mondja az 5Mózes 28,64-65-ben: „Szétszór téged 
az ÚR az összes népek közé, a föld egyik végétől a föld 
másik végéig… De még azok közt a népek közt sem 
pihenhetsz meg, nem lesz egy talpalatnyi nyugvóhe-
lyed sem.” 

>> Ítéld meg te magad, hogy nem szó szerint így történt-e! 
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Az élet rövid 

 és lefut, mint egy film

MA kell felkészülnöd arra, hogy találkozz Istennel! Hagyod 

eltelni az időt anélkül, hogy megismernéd Istent? 

Egy nap aztán már túl késő lesz…

túl fiataltúl fiatal túl gondtalantúl gondtalan

túl magabiztostúl magabiztos túl boldogtúl boldog túl elfoglalttúl elfoglalt túl gondterhelt túl gondterhelt 

túl öregtúl öreg túl későtúl késő

     Ezért: 

Béküljetek  

 meg Istennel!  
                      A Biblia: 2Korintus 5,20
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Figyelemreméltó kije-
lentések a Bibliáról 

„40 éven át foglalkoztam a Szentírással, és hitem 
erősebb ma, mint 40 évvel ezelőtt. Minden ígéret 
megbízható és igaz.”

Hudson Taylor (1832-1905), misszionárius Kínában

„A Szentírást rendszeresen és áhítattal olvastam, és 
úgy gondolom, hogy ez a könyv … a nyelvi kifejezés 
több fennköltségét és szépségét tartalmazza, mint az 
összes többi könyv, bármilyen más korban és nyelven 
íródtak is azok.”

Sir William Jones (1746-1794), a Kelet egyik legnagyobb 
nyelvkutatója és ismerője (28 nyelven tudott)

„Mennyire szegényesek és megvetendőek filozófu-
saink szavai ellentmondásaikkal együtt a Bibliával 
összehasonlítva! Lehetséges-e, hogy egy könyv, 
amely olyan egyszerű és mégis olyan tökéletes, 
csupán emberi szavak gyűjteménye lenne?”

Jean Jacques Rousseau (1712-1778), filozófus

„A Biblia egyedülálló történelmi dokumentum, ugyan-
akkor megbízható történelmi forrásanyag is. A Biblia 
vezetett el több ezer régészeti lelethez, és létrehozott 
egy átfogó irodalmat az ókori kultúráról. A Biblia, 
bárhol is ellenőrizték vagy vizsgálták, mindig igaznak 
bizonyult, mégpedig a legapróbb részletek leírásában 
vagy a nagy események ábrázolásában is.” 

Dave Balsinger, Charles E. Seller, amerikai régészek

„A Bibliában olyan nagy igazságokat találunk, melyek 
meghaladják felfogóképességünket, és rámutatnak, 
milyen sekély a mi korlátolt értelmünk. Azonban 
a fő és alapvető kijelentéseiben a Biblia könnyen 
megérthető.”

Charles H. Spurgeon (1834-1892), ébredési prédikátor

„A Biblia Isten egyedüli információs dokumentuma, 
amely írott emberi nyelven rendelkezésünkre áll. Ez 
a könyv ezért egyedülálló, és minden kijelentésében 
abszolút megbízható. 
A tudomány, a filozófia, az ideológia nem képes a 
Bibliát korrigálni, sokkal inkább a Biblia az, ami képes 
gondolatrendszerünket megtisztítani.”

Prof. dr. Werner Gitt, a braunschweigi Szövetségi 
Műszaki Fizikai Kutatóintézet egykori igazgatója

Könnyű a Bibliát pontatlansággal vádolni, de 
egészen más dolog azt be is bizonyítani.
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Fordítás az  
    eredeti szövegből
A Biblia lefordítása nehéz munka.
Az Ószövetség héber szövegének, valamint az Újszövet-
ség görög szövegének csak nagybetűi vannak, amelyek 
szorosan egymás mögött állnak pont és vessző nélkül. 
Így a nyelvtudósok számára nagyon fáradságos feladat 
felismerni, hol kezdődik egy új mondat. 
Az ősi héberben még magánhangzók sincsenek, mint pl. 
a, o, i, u, hanem csak mássalhangzók (pl. b, t, g stb.)

Így a magánhangzókat oda kell gondolni. Az 1Mózes 1,1 
nálunk így nézne ki:

KZDTBNTRMTTTSTNMNNYTSFLDT

Felismernéd ebből a következő mondatot: „Kezdetben 
teremtette Isten a mennyet és a földet.”? Így nagyon 
hálásak lehetünk a nyelvkutatóknak, hogy felkutatták, 
megtalálták és lefordították a régi kéziratokat.  

A nagy reformátor, Luther Márton is nagy szerepet 
játszott a Biblia lefordításában. Azóta sok tudós 

folytatta ezt a munkát, hogy a Bibliát egyre 
pontosabban lefordítsák, miközben jól érthető is 

maradjon.

Magyar nyelven is 
számos bibliafordítás van 
forgalomban. Ezek főleg 
abban különböznek egymástól, 
hogy milyen pontosan adják 
vissza az alapszöveget. Egyes modern bibliafordítások oly 
mértékben eltérhetnek az alapszövegtől, hogy például az 
olyan szavakat, mint a „bűn”, csak „hibaként” fordítják, és 
ezáltal ezek a szavak elveszítik jelentőségüket, súlyukat. 

Ha biztos akarsz abban lenni, hogy valóban azt olvasod, 
amit Isten a Bibliában leíratott, azt tanácsoljuk, hogy az 
eredeti szöveghez hű bibliafordítást olvass. 

Jelenleg a Bibliát vagy részeit több, mint 2900 nyelven lehet 
olvasni. A világ lakosságának kb. 97%-a olvashatja Isten 
Szavát saját nyelvén. 

A fordítók azonban továbbra is önfeláldozó módon dolgoznak, 
hogy a föld legtávolabbi részein is újabb nyelvekre lefordítsák 
a Bibliát. Gyakran előfordul, hogy ehhez előbb fáradságos 
munkával ki kell alakítaniuk az adott nyelv írott változatát. 

A Biblia a legismertebb és a legszélesebb körben elterjedt könyv 
a világon. 

1800 - ban  75 nyelvre voltak bibliai részek 
lefordítva.

1900 - ban  ez a szám már 567,
1953 - ban  a fordítások száma 1167,
1978 - ban  pedig már 1660.
2017 - ben  majdnem 3000 nyelven olvasható a 

Biblia üzenete!
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Könyv – minden ember számára

>kb. 50 személy írta,
> több százan fordították,
> több ezren nyomtatták,
> és milliók olvassák.

 
Egyetlen más könyvet sem terjesztettek olyan sok 
nyelven és kultúrában, mint a Bibliát. Ez a világ 
legolvasottabb könyve.

A következő három oldalon a János 3,16 bibliaverset 
különböző nyelveken idézzük:

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

Ezt a bibliaverset „a Biblia szívének” is nevezik, Isten-
nek hozzánk intézett örömüzenetét foglalja össze:

> Isten úgy szeret téged, hogy egyszülött 
Fiát adta oda érted.

> Ha hiszel Őbenne, üdvözülsz.

Bengáli          India

Angol            Nagy-Britannia 

Francia          Franciaország 

Burmai          Mianmar

Héber           Izrael

Török           Törökország
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Japán           Japán

Lengyel        Lengyelország

Portugál       Portugália

Orosz           Oroszország

Telugu         India

Amhari         Etiópia

Német         Németország

Arab             Egyiptom és a Közel-Kelet

Görög                                                 Görögország

            

Kínai            Kína
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A Bibliát különböző  
       módon olvashatod 

Ér
de

ke
ss

ég

A legkisebb nyomtatott Biblia
                                                       > teljes Biblia
Az általunk ismert legkisebb nyomtatott Biblia alig 
nagyobb, mint egy kéteurós érme. 2,8 cm 
hosszú, 3,4 cm széles és 1 cm vastag. 
1514 oldala van. Egy nagyítóval jól el 
lehet olvasni.

A legeslegkisebb Biblia
         > digitális formában egy mikro-chipen 
2008-ban izraeli tudósoknak sikerült a Haifai Technológiai 
Intézetben az Ószövetséget egy fél négyzetmilliméterre 
leírni. Az Ószövetség több mint 300 000 szavát tárolták héber 
nyelven, egy szilikon chipen, amely cukorszem nagyságú. 
Egy ilyen mini adathordozót csak nanotechnológiával tudtak 
előállítani. Hogy a szöveget el lehessen olvasni, az adatokat 
át kell alakítani és 10 000-szeresére felnagyítani.

Van ennél még kisebb is?
                                 > DNS – a jövő tárolóeszköze 
Isten, a Teremtő egy zseniális tárolóeszközt helyezett el testünk 
sejtjeibe. Ezek tárolókapacitása messze meghalad minden 
eddig ismert tárolóeszközt. Ez a DNS-szál, melynek átmérője 
két milliomod milliméter. Ebben megszámlálhatatlan információ 
tárolódik minden ember öröklött tulajdonságairól.

Ha birtokunkban lenne egy cukorszem nagyságú DNS anyag és 
a hozzá szükséges író és olvasó technológia, akkor kb. egy billió 
teljes Bibliát tudnánk azon tárolni. A tudósok úgy gondolják, 
hogy néhány éven belül gigantikus DNS tárolók fognak 
rendelkezésre állni. 

Olvashatod  
mint az ókori irodalom egyik művét, hogy 
kíváncsiságod kielégítsd.

Olvashatod   
történelemkönyvként, hogy információkat 
szerezz az elmúlt időkről.

Intellektuális szempontból   
is olvashatod, hogy kijelentéseit elemezd, és 
bírálóan megítéld.

De a Bibliát olvashatod   
hittel is – mint egy üzenetet, melyet Isten ma 
hozzád intézett.

 Ha a Bibliát Isten üzeneteként olvasod, Isten 
szeretete, amit Jézus Krisztusban ismerhetsz fel, 
megérinti a szívedet. Akkor lelkiismeretedet is 
Isten fénye világítja meg, és ezt a fényt Jézus 
cselekedetei és szavai sugározzák.  
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 És micsoda boldogság: Ő nem maradt a halottak biro-
dalmában, harmadnapon feltámadt a sírból! Ő él, örökké 
élni fog! Most a mennyben van, és lát bennünket. Téged 
is ismer. Együttérző szívvel közbenjár értünk az Atyánál. 
A te bűneidet is meg akarja bocsátani, ha te is, mint 
az említett asszony, megszomorodsz bűneid miatt, és 
bevallod azokat Neki. 

„Igen”, mondja majd Ő, „most megbocsáthatom bűneidet, 
mert az érte járó büntetést elhordoztam a kereszten!”

A legjobb Barát

Minden gyermek szerette Őt. 

A kicsinyeket karjára vette. 

Erős és hatalmas volt. A vihar óriási hul-
lámokat korbácsolt, és a hajó, amelyben 
tartózkodott, nagy veszélybe került. De 
Ő megdorgálta a szelet, a vihar elült, és 

a tenger elcsendesedett.

Betegeket gyógyított, együttérzett minden 
emberrel, szegénnyel és gazdaggal egyaránt. 

Látta a bűnt szíveinkben, amely minden nyomorú-
ság forrása. Egy kétes hírű asszony, akire nagyon 
ránehezedett bűneinek súlya, sírva odament Hozzá, 
és Ő megbocsátotta minden bűnét.

Egy napon aztán elfogták, nem volt számára többé 
hely. Olyan jóságos és tiszta volt, hogy nem illett 
ebbe a bűnös világba. Ezért szabadulni akartak Tőle. 

Keresztre feszítették. Ott kellett meghalnia.

Az emberek egyszerűen nem értették, hogy Ő ezt 
mind előre tudta! Hiszen Ő Isten Fia, a mennyből 
jött le hozzánk, hogy itt értünk meghaljon. Mind-
nyájunkat, akiknek meg kell halnunk, meg akart a 
haláltól, az örök haláltól szabadítani. 

És ekkor kezdődik egy új történet: : a te 
megváltozott, új életed története. Mert azután 
minden más lesz, mint addig volt. Ő lesz a legjobb 
Barátod. Vele mindent megbeszélhetsz (ezt hívják 
imádkozásnak). Örömmel, szívesen fogod olvasni a 
Bibliát, hogy jobban megismerd Őt. 

A Biblia lebilincselő könyvvé válik számodra. 
Minden nap akarsz majd olvasni valamit az Úr 
Jézusról.

Ő a legjobb 
Barátod 
akar lenni! 
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Nagytakarítás

Hogy nézett ki hálószobájának fala! Mindenütt ronda 
papírfecnik, közönséges képek, poszterek lógtak a falon. 
Egyik alkalommal meglátogatta a nagybátyja, egy ismert 
festőművész, és nagyon elszomorodott a látványon, de 
nem szólt semmit. 

Pár nappal később az unokaöcs egy különösen szép és 
értékes festményt kapott a nagybátyjától. A mestermű a 
főhelyet kapta a hálószoba falán, ezért aztán néhány régi 
kép lekerült onnan. 

Úgy tűnt, mintha a szobában más légkör uralkodna, egy 
tisztább légkör, a poszterek, egyik a másik után eltűntek, 
egyszerűen nem illettek már oda. 

Ha elkezded a Bibliát olvasni, megtörténhet veled is, hogy 
a faladról, a könyvszekrényedből vagy a CD-tartódról egy 
s más eltűnik. Bizonyos adatok, játékok, linkek szintén 
kitörlődnek a számítógépedből vagy a mobilodról. Ki 
tudja, talán szíved eldugott sarkából is eltűnik valami. 

Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a 
régi elmúlt, és íme: új jött létre. …mi köze van a 
világosságnak a sötétséghez?    

A Biblia: 2Korintus 5,17; 6,14

A világ legérdekesebb 

         történelemkönyve

„Anya, ne hagyd abba, olvasd tovább! A történet 
nagyon izgalmas, olvasd, kérlek, végig!” Igen, valóban 
izgalmas történet: 

Józsefet gyűlölték bátyjai, egy kútba 
dobták, de aztán kihúzták, és eladták 
rabszolgának Egyiptomba. Majd 
ártatlanul börtönbe került, végül mégis 
ő lett a fáraó után Egyiptom második 
embere, aki a nagy éhínség idején 
megmentette családját és az egész 
országot az éhhaláltól. 

A Bibliában nagyon sok érdekes történetet találsz, és 
csodákról is olvashatsz, melyeket Isten hajtott végre.

Gondolj például Dániel három 
barátjára, akik nem akartak 
meghajolni a király bálványszobra 
előtt, és ezért a tüzes kemencébe 
dobták őket, de onnan sértetlenül 
jöttek ki!

               A Biblia izgalmas könyv a 
            fiatalok számára is.
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Ez a zsoltár minden emberhez szól. Mi lehetne 
attól jobb, minthogy elmondhatod: „Az Úr az én 
Pásztorom”?

Ínséges időkben, még a halál közelében is vigaszt 
találunk benne: „Ha a halál árnyéka völgyében járok 
is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy.”

De ne vidd be a házadba sem! Kerülj el mindent, ami 
nem egyezik Isten gondolataival. A Biblia olvasásával 
Isten megóv bennünket ezektől a bűnös befolyásoktól 
és gonosz utaktól. Isten Szava tiszta és igaz, élő és örök. 
Megmutatja neked az igazi boldogsághoz és valódi 
békéhez vezető utat.

Ettél már  
    nadragulyát? 
             (Atropa belladonna)

A nadragulya mérge életveszélyes. „Azonban meg kell enni 
ahhoz, hogy megtudjuk, miként hat a méreg.”

Ha valaki így érvelne, kételkedni lehetne elméje épségében. 
De vajon nem hasonlóan járunk-e el mi is gyakran? Mélyen 
elmerülünk a média világába, ahol a házasság és a család isteni 
rendjét a feje tetejére állították. Olyan regényeket olvasunk, 
melyek okkult praktikákat írnak le, ahol a hazugág és az intrika 
napirenden van. Vagyis meg akarjuk „enni” ezeket a rossz 
dolgokat, hogy meggyőződjünk róla, valóban rosszak-e, és 
ártanak-e nekünk. 

A Biblia azt mondja, hogy inkább dugjuk be a fülünket és 
csukjuk be a szemünket, hogy a gonoszságot ne halljuk és ne 
lássuk (Ézsaiás 33,15). Ezért fogadd el a jó tanácsot:

>>> Ne egyél nadragulyát!

Lábam előtt mécses a te Igéd, ösvényem 
világossága.  A Biblia: Zsoltárok 119,105

  A 23. zsoltár  
>> Egy széles körben ismert bibliai rész. <<

Az ÚR az én pásztorom, nem szűkölködöm.
 Füves legelőkön terelget, csendes 
vizekhez vezet engem.
 Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az 
Ő nevéért.
 Ha a halál árnyéka völgyében járok is, 
nem félek semmi bajtól, mert te velem 
vagy: vessződ és botod megvigasztal 
engem.
 Asztalt terítesz nekem ellenségeim 
szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, 
csordultig van poharam.
Bizony, jóságod és szereteted kísér életem 
minden napján, és az ÚR házában lakom 
egész életemben.

DÁVID ZSOLTÁRA
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A piacon a gyümölcsárus asszony a standja mögött 
ült. Amikor nem jött vevő, mindig a kezébe vette 
Bibliáját, nagyon szerette olvasni, hisz olyan értékes 
volt számára.

–  Milyen könyvet olvas mindig? – kérdezte egyik 
törzsvevője.

–  A Bibliámat, Isten Szavát. 
–  Úgy, és honnan tudja, hogy a Biblia Isten Szava? Ki 

mondta azt magának?
–  Isten maga! 
–  Ó, hát Isten személyesen beszél magával? – 

kérdezte a vevő kissé gúnyosan.

Az eladónő egy pillanatig zavarba jött, hogyan 
bizonyíthatná be, hogy a Biblia Isten Szava. De aztán 
a ragyogó Napra mutatott, és így szólt vevőjéhez:

–  Ön be tudja nekem bizonyítani, hogy az ott a Nap?
–  Ezt bebizonyítani igencsak egyszerű – felelte a 

vevő. – A legjobb bizonyíték az, hogy világossá-
got és meleget ad.

–  Helyes, pontosan ez az! – felelte az eladónő 
élénken. – A bizonyíték, hogy ez a könyv valóban 
Isten Szava, éppen az, hogy belső világosságot és 
melegséget ad nekem. 

A legjobb bizonyíték

A kisütött Biblia
Husz Jánost reformátornak, de a csehek mártírjának is 
nevezhetjük. Élő tanúbizonysága által ezrek ismerték meg Jézus 
Krisztus tökéletes megváltó művét. 

Azonban nem sokáig lehetett az országban nyíltan hirdetni 
az evangéliumot. Husz Jánost máglyán megégették, pata-
kokban folyt a keresztyének vére, és mindenütt a 
Bibliák után kutattak, hogy megsemmisítsék.

Uram, Istenem, hozzád menekülök! Szabadíts meg 
üldözőimtől, és ments meg engem  A Biblia: Zsoltárok 7,2

Ebben az időben egy hívő asszony, 
akinek legféltettebb kincse a Biblia 
volt, épp a kemence előtt állt, hogy 
behelyezze a kenyereket a kemencébe, 
amikor meghallotta, hogy az inkvizítorok 
a falut járják, és mindenkit elhurcolnak, 
akinél Bibliát találnak. 

Gyors elhatározással fogta Bibliáját, és egy nagy tész-
takupac közepébe rejtette, majd betolta a kemencébe, 
utána a többi kenyeret is. 

Hamarosan hozzá is megérkeztek, mindent átkutattak a 
pincétől a padlásig, de semmit sem találtak. 

Mire az üldözők elhagyták a házat, már a kenyerek is 
kisültek, az asszony kiszedte őket a kemencéből. És 
láss csodát! A Biblia a kenyér közepén éppúgy ép és 
sértetlen maradt, mint Dániel három barátja, Sidrák, 
Misák és Abednegó, akiket Nabukodonozor király a tüzes 
kemencébe vettetett. A Biblia elmondja, hogyan őrizte 
meg őket Isten, és hogyan hozta ki a három barátot a 
tüzes kemencéből.  A Biblia: Dániel 3
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Telitalálat?

 –  A Biblia nem nekem való, olyan sok 
minden van benne, amit képtelen vagyok 
felfogni – mondta Péter a barátjának. 

Karesz gondolkodott egy kicsit. Tudta jól, 
hogy a barátja csak kifogást keres. Épp 
tegnap lopott el valamit az egyik szomszédjá-
tól. Ezért így felelt neki:
–  Egy valami van a Bibliában, amit biztosan 

képes vagy megérteni. 
–  Nos, mi az? 
–  Ne lopj!
Olyan volt ez, mint egy nyíl, mely szíven 
találta Pétert. A tegnapi napra gondolt, hall-
gatott egy kicsit, majd szótlanul eloldalgott.

   Az álnok szívű embernek nem  
 lesz jó vége, és a  
   csalárd nyelvű bajba kerül.     
A Biblia: Példabeszédek 17,20

Az eldobott Biblia

Amikor a katonák együtt vannak, a hangulat magasra 
csap, néha vaskos, durva szórakozássá fajul. 
Hétvégi kimenőjén társaival együtt hazafelé utazott 
egy fiatal katona, és a vonatfülke egyik sarkában ülve 
Bibliáját olvasta. Hirtelen felugrott az egyik társa, és így 
kiáltott:
 – Ezzel az ájtatos újonccal szórakozhatnánk egy kicsit – 
ezzel kirántotta kezéből a Bibliát, és kidobta az ablakon. 
Egy pillanat műve volt, és a Biblia ott hevert a sínek 
között. A fiatal katona vajon erre dühösen felugrott? 
Nem, eszébe jutottak az Úr Jézus szavai: „Tanuljátok 
meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és 
megnyugvást találtok lelketeknek” (Máté 11,29). Szomorú 
volt, de hallgatott.

Néhány héttel később a fiatal katona egy kis 
csomagot kapott, benne a Bibliája és egy érdekes levél. 
Egy vasutas, aki ezen a szakaszon dolgozott, megtalálta 
a Bibliát. Amikor kinyitotta és olvasta, Isten megszólította 
a szívét. Addig nagy félelem töltötte el bűnei miatt, de 
a Biblia olvasása által bocsánatot nyert bűneire a Jézus 
Krisztus megváltó művébe vetett hit által. Ekkor megér-
tette a fiatal katona, miért kellett pár hétig nélkülöznie a 
Bibliáját. Istennek csodálatosak az útjai, melyeken eléri 
az emberek szíveit, és az ördög, Isten nagy ellensége újra 
vereséget szenvedett.

Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten 
terve jóra fordította azt… A Biblia: 1Mózes 50,20
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Egy kisvárosban árverést tartottak. Már minden 
kalapács alá került, de hátra volt még egy nagy, régi 
Biblia, amely senkit sem érdekelt. Végül az egyik 
kereskedő néhány garasért hazavitte. 

A gyakorlatias kereskedő úgy gondolta, hogy az 
eladott árukat annak 
lapjaiba csomagolja 
majd. Viszont arra nem 
gondolt, mekkora értéket 

képviselnek ennek a könyvnek a lapjai, legyenek 
akár kiszakítva vagy összepiszkolva. Hisz Isten 
kijelentette: „…ilyen lesz az én Igém: nem tér 
vissza hozzám üresen” (Ézsaiás 55,11).

Ebben a városban lakott egy ember, akit állandóan 
az a gondolat kínzott, hogy vétkes egy ember halá- 
lában. Nem talált nyugalmat, éjjel-nappal a „gyilkos” 
szó lebegett szemei előtt. Egyik nap elküldte fiát a 
boltba valami apróságért. A fiú egy biblialapba cso- 
magolva hozta haza a kívánt árut. És a férfi szemei  
előtt ez az igevers jelent meg a Zsidók 9,22-ből:  
„…vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat.” 

A szétszakított Biblia

Először nem értette ezeket a szavakat, de kereste 
a megbocsátást. Feltétlenül többet akart erről 
megtudni. Ezért újra elküldte a fiút a kereskedőhöz, 
aki a lapok kiszakításával már eljutott János első 
leveléig. Amikor aztán a bűntudattól kínzott férfi 
megkapta ezt a lapot is, egyszerre lehullott lelkéről 
a bűntudat hatalmas terhe, ugyanis ezt olvasta: 
„Jézusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket 
minden bűntől. … Ha megvalljuk bűneinket, hű és 
igaz Ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket 
minden gonoszságtól” (1János 1,7.9).

 Ezek a szavak fénysugárként ragyogták be sötét 
lelkét. Ő is megtapasztalta, hogy Jézus Krisztus vére, 
melyet a kereszten ontott ki, képes minden bűntől 
megtisztítani. Mindenkinek, aki bűneit Isten előtt 
bevallja, szíve és lelkiismerete békességre talál.

Isten Szava emberek millióinak változtatta meg 
életét, ajándékozta meg őket Isten áldásával. Gyakran 
elég volt ehhez egy bibliavers vagy egy lap a 
Bibliából. „Mert Isten Igéje élő és ható” (Zsidók 4,12).   
Sok megkeményedett, kétségbeesett szívet 
változtatott meg így Isten a Szava által. 

Még egy elszakított Biblia is megmutathatja az 
embernek a boldogsághoz vezető utat…
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Isten Szava igazság

Isten Szava az az igazság, amely mélyen gyökerezik az 
ember lelkiismeretében, és nem hagy neki nyugtot. 

Ezért próbálnak sokan megszabadulni a Bibliától, 
mint a hajléktalan a tükörtől, amely megmutatja neki, 
milyen gondozatlan és piszkos.

Isten Szava örökké megmarad

Isten őrködik Szava fölött, ezért nincs arra szükség, 
hogy mi védelmezzük a Bibliát.

Rakd egymásra azt a sok 
könyvet, melyet a Biblia 
ellen írtak, és magasabb 
oszlopot fogsz kapni, mint 
a gízai piramisok. Aztán 
tedd mellé a Bibliát! Látod, 
nem ártottak neki, ép és 
sértetlen! A Biblia győztes, 
mindenkit túlélt, aki 
ellenségesen támadt rá.

    Az Úr beszéde megmarad  
          örökké.  
                                                                       A Biblia: 1Péter 1,25

    Uram, Igéd örökké megma-
rad, szilárdan, akár az ég. 
                                                                        A Biblia: Zsoltárok 119,89

     Igéd tartalma maradandó,  
             és minden igaz döntésed  
   örökre szól. 
                                             A Biblia: Zsoltárok 119,160
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A Biblia olyan, mint…

KenyérKenyér
Nem csak kenyérrel él az ember, hanem 
minden Igével, amely Isten szájából 
származik.   Máté 4,4

TűzTűz
Nem olyan-e az én Igém, mint a tűz 
– így szól az ÚR.   Jeremiás 23,29

VilágosságVilágosság
Lábam előtt mécses a te Igéd, 
ösvényem világossága.   Zsoltárok 119,105

TejTej
Mint újszülött csecsemők a 
hamisítatlan szellemi tejet 
kívánjátok, hogy azon növekedjetek 
az üdvösségre.   1Péter 2,2

MézMéz
…édesebbek a méznél, a csurgatott 
méznél is.   Zsoltárok 19,11

AranyArany
…kívánatosabbak az aranynál, sok 
színaranynál is.  
                                                                 Zsoltárok 19,11

EzüstEzüst
Az Úr ígéretei tiszták, olyanok, mint a 
hétszer tisztított ezüst, melyet földbe 
vájt formába öntöttek.   Zsoltárok 12,7

TükörTükör
Isten Igéje …megítéli a szív gondolatait és 
szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely 
rejtve volna előtte.   Zsidók 4,12-13

Kalapács Kalapács 
Nem olyan-e az én Igém, mint a … 
sziklazúzó pöröly?   Jeremiás 23,29

KardKard
…a Szellem kardját, amely az Isten 
beszéde.   Efézus 6,17 és Zsidók 4,12

MagMag
…romolhatatlan magból születtetek újjá, 
Isten élő és maradandó Igéje által.    
                                                                      1Péter 1,23

Méz
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Tippek a Biblia olvasásához
Olvasd a Bibliát, hogy közvetlen kapcsolatba kerülj Istennel! 
Kezdheted például a Lukács evangéliumával az Újszövetség-
ből. Ebben megismerheted Jézus Krisztus életét. Ráadásul 
az Újszövetség a kulcs az Ószövetség megértéséhez.

Ahhoz, hogy a Bibliát örömmel és haszonnal olvas-
hasd, a következő hét tanácsot kell betartanod:

1: Jó fordítást használj!
> Olyan Bibliát használj, amely könnyen érthető, de egyúttal 

pontos fordítása az eredeti szövegnek!
(Léteznek sajnos a Bibliának olyan kiadásai, melyekben eltérések 
találhatóak a Biblia valódi üzenetétől.)

2: Fordíts rá időt!
> Határozd el, hogy mindennap legalább egy jó negyedórát az 

Istennel való találkozásra szánsz!
Egy napnak 96 negyedórája van, adj abból egyet Istennek! Ő beszélni akar 
veled. 

3: Nyugalomra van szükséged
> A Bibliát nyugodt helyen olvasd!

Noha a Bibliát online is olvashatod, vagy letölthetsz egy ingyenes Biblia-al-
kalmazást, mégis jobb, ha könyvformában olvasod, mert kevésbé terelődik 
el a figyelmed, és jobban tudsz koncentrálni.

4: Imádkozz Istenhez!
> Kérd Istent, hogy megértsd az olvasottakat! 

Senki nem tudja jobban elmagyarázni a Bibliát annál, Aki írta.

> Kérdezd meg Istentől: „Mit akar ez a rész nekem mondani? Hogyan 
tudom ezt alkalmazni?”
Egyedül Ő lát bele a szívedbe, ismeri szükségeidet és körülményeidet.

> Köszönd meg Istennek értékes szavait!
A Biblia olvasása nagy áldás és nagy nyereség. Lásd Zsoltárok 119,162

5: Elmélkedj!
> Gondolkodj el az olvasottakon!

Nem sokat használ, ha csak futólag olvasod a Bibliát. Lásd Zsoltárok 119,15.27.48.

> Húzd alá a fontos szövegrészeket, és jegyezd fel a párhuzamos részeket!
Később így könnyebben megtalálod, és hamarabb meg is jegyzed.

6: Tanulj meg részeket kívülről!
> A fontossá vált igeverseket tanuld meg kívülről!

Akkor mindig felidézheted őket, és sok élethelyzetben nagy segítségedre 
lesznek. Lásd Zsoltárok 119,11; Kolossé 3,16

7: Alkalmazd!
> Cselekedd azt, amit Isten a Bibliában mond, és számodra 

megmutat!
Istennek engedelmeskedni boldoggá tesz, és elmélyíti a vele való 
kapcsolatot. Lásd Jakab 1,22

Boldogabbak azok, akik hallgatják az 
Isten beszédét, és megtartják.  A Biblia: Lukács 11,28 
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Döntened kell!
Sok információt, tanácsot kaptál a Bibliával, Istennek 
hozzád intézett levelével kapcsolatban. Kérlek, 
válaszolj most Istennek! Ne halaszd tovább a döntést! 
Tudod, milyen fontos Istenre hallgatni. Lehet, hogy 
nem fogsz újabb lehetőséget kapni! 

Isten szeretne kegyelmének és jóságának gaz-
dagságában részesíteni, és nem a Bírád akar lenni. 
Megtérésre szólít fel. De ha közömbösen továbbmész, 
és elutasítod üzenetét, utad oda fog vezetni, ahol 
örökre távol leszel Istentől – a pokolba.

Isten azonban Jézus Krisztusban, az Ő Fiában 
csodálatos ajánlatot tesz neked:

Egyszerű, őszinte szavakkal imádságban bevallha-
tod Istennek minden bűnödet. Ő megbocsátja, ha 
bűnbánóan jössz elé. Mondd el, hogy nélküle éltél, 
és vétkeztél ellene! Ha ezt őszintén teszed, biztos 
lehetsz abban, hogy Jézus Krisztus a te bűneidért 
is megfizetett a golgotai kereszten.

Ha hitben elfogadod ezt a csodálatos ajánlatot, 
megnyílik előtted a mennybe vivő út, és vár rád 
az Istennel való örök, boldog közösség. Így az 
életed célt és értelmet nyer.

Isten számára nagyon fontos vagy. Ezért szól 
hozzád levelén, a Biblián keresztül. Azt akarja, hogy 
megváltásban részesülj, és igazi békességed legyen. 
Ő valóban őszintén szeret téged, és aggódik miattad. 

Olvasd, kérlek, a Bibliát előítéletek nélkül, nyitott 
szívvel! És válaszolj Istennek! Köszönd meg Neki 
imádságban, hogy eljutott hozzád örömüzenete, és 
te azt elfogadtad! Ez lenne a legnagyobb öröm Isten 
számára!

…nagyobb öröm lesz a mennyben  
        egyetlen megtérő bűnösön....
                                                        A Biblia: Lukács 15,77
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A te számodra is nagy öröm lesz, ha elmondod 
Istennek: 

Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem 
takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom 
hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátot-
tad bűnömet, amit vétettem. 

A Biblia: Zsoltárok 32,5

Akkor rád is érvényesek Istennek örök érvényű 
ígéretei:

Én örök életet adok nekik, és nem 
vesznek el soha, mert senki sem 
ragadhatja ki őket az én kezemből. 
                                                                                 A Biblia: János 10,28

Íme, én veletek vagyok minden 
napon a világ végezetéig. 
                                     A Biblia: Máté 28,20

Itt találod a 
a „Leveledet”,  

és még sok más irodalmat 
több nyelven is:
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