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Kezdetben volt az Ige, 
és az Ige Istennél volt, 

és az Ige Isten volt.
János 1,1

Benne élet volt,  
és az élet volt 

az emberek világossága.
János 1,4
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Jézus ismét megszólalt, 
és ezt mondta nekik:  

Én vagyok a világ  
világossága:  

aki engem követ,  
nem jár sötétségben,  

hanem övé lesz az élet 
világossága.

János 8,12

Jézus így válaszolt:  
Én vagyok az út,  

az igazság és az élet; 
senki sem  

mehet az Atyához,  
csak énáltalam.

János 14,6
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Az ünnep utolsó nagy 
napján felállt Jézus,  

és így kiáltott: 
Ha valaki szomjazik,  

jöjjön hozzám, és igyék!  
Aki hisz énbennem,  

ahogy az Írás mondta,  
annak belsejéből 

élő víz folyamai ömlenek.
János 7,37-38

Jézus mondja:  
Jöjjetek énhozzám  

mindnyájan, 
akik megfáradtatok és meg 

vagytok terhelve,  
és én megnyugvást  

adok nektek.
Máté 11,28

Mert az én igám jó,  
és az én terhem könnyű.

Máté 11,30
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A vámszedő pedig távol 
állva, még szemét sem  
akarta az égre emelni, 

hanem a mellét verve így 
szólt: Istenem, légy irgalmas 

nekem, bűnösnek!
Lukács 18,13

Mert a bűn zsoldja  
a halál, Isten kegyelmi  

ajándéka pedig az  
örök élet Krisztus Jézusban,  

a mi Urunkban.
Róma 6,23

Jézus így válaszolt:  
Bizony, bizony,  

mondom neked: 
ha valaki nem születik  
újonnan, nem láthatja 
meg az Isten országát.

János 3,3

Ne csodálkozz,  
hogy ezt mondtam neked: 
Újonnan kell születnetek.

János 3,7
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Tartsatok tehát  
bűnbánatot, 

és térjetek meg,  
hogy eltöröltessenek  

a ti bűneitek.
Cselekedetek 3,19

Ha megvalljuk  
bűneinket, hű és igaz ő: 
megbocsátja bűneinket,  

és megtisztít minket  
minden gonoszságtól.

1János 1,9

Akik pedig befogadták 
(Jézus Krisztust),  

azoknak hatalmat adott arra, 
hogy Isten gyermekeivé 
legyenek; mindazoknak, 

akik hisznek az ő nevében, 
akik nem vérből,  

sem a test,  
sem a férfi akaratából, 

hanem Istentől születtek.
János 1,12-13
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Jézus mondja:  
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.

János 5,24

Mert úgy szerette  
Isten a világot,  

hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz őbenne,  

el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen.

János 3,16
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Pedig a mi vétkeink  
miatt kapott sebeket  

(Jézus Krisztus),  
bűneink miatt törték össze.  
Ő bűnhődött, hogy nekünk 

békességünk legyen,  
az ő sebei árán  

gyógyultunk meg.
Ézsaiás 53,5

Jézus mondja:  
Íme, az ajtó előtt állok,  
és zörgetek: ha valaki 

meghallja a hangomat, és 
kinyitja az ajtót, bemegyek 
ahhoz, és vele vacsorálok,  

ő pedig énvelem.
Jelenések 3,20

Hogy Krisztus lakjék 
szívetekben a hit által, a 

szeretetben meggyökerezve 
és megalapozva…

Efézus 3,17
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Jézus mondja: Mert az 
Emberfia azért jött, 

hogy megkeresse és 
megtartsa az elveszettet.

Lukács 19,10

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

János 6,37

A vacsora órájában  
elküldte a szolgáját,  
hogy mondja meg a  

meghívottaknak: Jöjjetek,  
mert már minden készen van!

Lukács 14,17

M ajd kivezette őket, és ezt 
kérdezte: Uraim, mit kell  

cselekednem, hogy üdvözüljek? 
Ők pedig így válaszoltak: Higgy 
az Úr Jézusban, és üdvözülsz 

mind te, mind a te házad népe.
Cselekedetek 16,30-31
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Róla (Jézus Krisztusról) 
tesznek bizonyságot a próféták 

mind, hogy aki hisz őbenne, az ő 
neve által bűnbocsánatot nyer.

Cselekedetek 10,43

Hanem értünk is, akiknek 
majd beszámítja, mert hiszünk 

abban, aki feltámasztotta a 
halottak közül Jézust, a mi 
Urunkat, aki halálra adatott 

bűneinkért, és feltámasztatott 
megigazulásunkért.

Róma 4,24-25

Nincsen azért  
most már semmiféle  

kárhoztató ítélet 
azok ellen,  

akik Krisztus Jézusban 
vannak…

Róma 8,1

Ezt azért írtam nektek, 
akik hisztek Isten Fia 

nevében, hogy tudjátok: 
örök életetek van.

1János 5,13
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Jézus mondja:  
De ne annak örüljetek,  

hogy a lelkek  
engedelmeskednek nektek, 

inkább annak örüljetek,  
hogy a nevetek 

fel van írva a mennyben.
Lukács 10,20

M ivel tehát  
megigazultunk hitből,  

békességünk van Istennel a 
mi Urunk Jézus Krisztus által.

Róma 5,1

H iszen kegyelemből van 
üdvösségetek hit által, 
és ez nem tőletek van: 

Isten ajándéka;  
nem cselekedetekért,  

hogy senki se dicsekedjék.
Efézus 2,8-9

Hála legyen Istennek 
kimondhatatlan 

ajándékáért!
2Korintus 9,15
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Ha pedig a  
világosságban járunk,  

ahogyan ő maga 
a világosságban van, 

akkor közösségünk van 
egymással, és Jézusnak,  

az ő Fiának vére megtisztít 
minket minden bűntől.

1János 1,7

Jézus mondja:  
Az én juhaim 

hallgatnak a hangomra, 
és én ismerem őket,  

ők pedig követnek engem.  
Én örök életet adok nekik,  
és nem vesznek el soha,  

mert senki sem ragadhatja 
ki őket az én kezemből.

János 10,27-28
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H iszen erre hívattatok el, 
mivel Krisztus is  

szenvedett értetek,  
és példát adott nektek,  
hogy az ő nyomdokait 

kövessétek…
1Péter 2,21

Jézus mondja:  
…tanítva őket,  

hogy megtartsák mindazt,  
amit én parancsoltam nektek;  

és íme, én veletek vagyok mind-
en napon a világ végezetéig.

Máté 28,20

Ú gy ragyogjon a ti 
világosságotok az emberek előtt, 
hogy lássák jó cselekedeteiteket, 

és dicsőítsék  
a ti mennyei Atyátokat.

Máté 5,16
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Jézus mondja:  
Mert aki szégyell engem és 

az én beszédeimet,  
azt az Emberfia  

is szégyellni fogja,  
amikor eljön a maga,  

az Atya és a szent angyalok 
dicsőségében.

Lukács 9,26

E lszárad a fű,  
elhervad a virág,  

de Istenünk Igéje örökre 
megmarad.

Ézsaiás 40,8

Az ég és a föld elmúlik, 
de az én beszédeim  

nem múlnak el.
Lukács 21,33
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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 
Krisztus Jézusban.

Filippi 4,6-7

A messzeségben is  
megjelent az Úr:  

Örök szeretettel szerettelek,  
azért vontalak 

magamhoz hűségesen.
Jeremiás 31,3

Ne félj, mert én veled 
vagyok, ne csüggedj,  

mert én vagyok Istened!  
Megerősítelek, meg is 

segítelek, sőt győzelmes 
jobbommal támogatlak.

Ézsaiás 41,10
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Jézus mondja: Az én Atyám 
házában sok hajlék van; 

ha nem így volna,  
vajon mondtam  
volna-e nektek, 

hogy elmegyek helyet 
készíteni a számotokra?  
És ha majd elmentem,  
és helyet készítettem  
nektek, ismét eljövök,  

és magam mellé 
veszlek titeket,  

hogy ahol én vagyok,  
ti is ott legyetek.

János 14,2-3

Mert amint felhangzik 
a riadó hangja, a főangyal 

szava és az Isten harsonája,  
maga az Úr fog alászállni  

a mennyből, 
és először feltámadnak a 
Krisztusban elhunytak, 
azután mi, akik élünk,  

és megmaradunk,  
velük együtt 

elragadtatunk felhőkön az Úr 
fogadására a levegőbe,  

és így mindenkor az  
Úrral leszünk.

1Tesszalonika 4,16-17
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És láttam új eget és  
új földet,  

mert az első ég és az első 
föld elmúlt,  

és a tenger sincs többé.
Jelenések 21,1

És (Isten) letöröl minden 
könnyet a szemükről,  

és halál sem lesz többé,  
sem gyász, sem jajkiáltás, 

sem fájdalom nem lesz többé, 
mert az elsők elmúltak.

Jelenések 21,4

Íme, eljövök hamar.
Jelenések 22,12

Jöjj!  
Aki szomjazik, jöjjön!  

Aki akarja, vegye 
az élet vizét ingyen!

Jelenések 22,17

Ámen. Jöjj, Uram Jézus!
Jelenések 22,20



Ha nincs Bibliád, kérésedre 
szívesen küldünk neked ingyen 
egy olyan kiadványt, amely a Bib-
lia néhány részletét tartalmazza!  

Ha bármilyen kérdésed lenne, 
örömmel megpróbáljuk azokat 
megválaszolni számodra.

Olvasd a Bibliát, hiszen az 
Isten Szava. Hallgass Isten 
hangjára! A hatalmas, élő Isten 
törődik veled. Azt szeretné, hogy 
megismerd az Ő szeretetét. 
Az Ő Igéjében megmutatja az 
utat, ami a valódi nyugalomhoz, 
örömhöz és békességhez vezet.
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