
 
 
 

1Mózes 1,1 
Kezdetben teremtette Isten 

a mennyet és a földet. 
1Mózes 1,1 

 

 
2Timóteus 3,16 

A teljes Írás Istentől ihletett, 
és hasznos a tanításra, 

a megújításra, a feddésre, 
a megjobbításra, 

az igazságban való nevelésre… 
2Timóteus 3,16 

 

 
 

1Sámuel 2,2 
Nincs olyan szent, 

mint az ÚR… 
1Sámuel 2,2 

 

 
János 3,16 

… úgy szerette Isten a világot,  
hogy egyszülött Fiát adta, 

hogy aki hisz őbenne, 
el ne vesszen,  

hanem örök élete legyen. 
János 3,16 

 

 
 

Jeremiás 31,3 
Örök szeretettel szerettelek… 

Jeremiás 31,3 
 

 
1János 4,9 

Abban nyilvánul meg 
Isten hozzánk való szeretete, 
hogy egyszülött Fiát küldte el 

Isten a világba, 
hogy éljünk őáltala. 

1János 4,9 
 

 
 

Róma 3,23 
Mindenki vétkezett, 

és híjával van 
az Isten dicsőségének. 

Róma 3,23 
 

 
Róma 6,23 

… a bűn zsoldja a halál, 
az Isten kegyelmi ajándéka pedig  
az örök élet Krisztus Jézusban, 

a mi Urunkban. 
Róma 6,23 

 
 

 
 

Ézsaiás 59,2 
… a ti bűneitek 

választottak el titeket Istenetektől… 
Ézsaiás 59,2 

 

 
1Korintus 15,3-4 

Krisztus meghalt a mi bűneinkért az 
Írások szerint. Eltemették, 

és - ugyancsak az Írások szerint – 
feltámadt a harmadik napon… 

1Korintus 15,3-4 
 

 
Róma 5,8 

Isten azonban abban mutatta meg 
rajtunk szeretetét, hogy Krisztus 

már akkor meghalt értünk, 
amikor bűnösök voltunk. 

Róma 5,8 
 

 
1Péter 3,18 

… Krisztus is szenvedett egyszer a 
bűnökért, az Igaz a nem igazakért, 
hogy Istenhez vezessen minket, 

miután halálra adatott test szerint, 
 de megeleveníttetett Lélek szerint…” 

1Péter 3,18 
 

 
János 1,12 

Akik pedig befogadták,  
azokat felhatalmazta arra, hogy Isten 
gyermekeivé legyenek; mindazokat, 

akik hisznek az Ő nevében. 
János 1,12 

 

 
János 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. 

János 3,18 
 

 
 

János 3,36 
Aki hisz a Fiúban, 

annak örök élete van. 
János 3,36 

 
Apostolok cselekedetei 10,43 

… aki hisz őbenne, 
az ő neve által bűnbocsánatot nyer. 

Apostolok cselekedetei 10,43 
 

 
Apostolok cselekedetei 16,31 
Higgy az Úr Jézus Krisztusban, 

és üdvözülsz… 
Apostolok cselekedetei 16,31 

 
 

 


