
„Ti vagytok a föld sója.” Mt 5,13a  

„Ti vagytok a világ világossága.” Mt 5,14a 

„Amikor te alamizsnát adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb.” Mt 6,4 

„Szeresd ellenségedet!” Mt 5,44b  

„Imádkozzatok üldözőitekért!” Mt 5,44c  

„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön.” Mt 6,19a  

„Senki sem szolgálhat két úrnak!” Mt 6,24a  

„Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek.” Mt 7,1  

„Aki megüti jobb arcodat, annak tartsd oda a másikat is!” Mt5,39c  

„Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert Isten a szeretet.” 1Jn 4,8  

„Aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is benne marad.” 1Jn 4,16b  

„A szeretetben nincs félelem... Aki fél, abban nem tökéletes a szeretet.” 1Jn 4,18  

„Ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal.” 1Jn 3,18  

„Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek.” Jn 14,1 

„Én vagyok az út, az igazság és az élet.” Jn 14,6a  

„Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek.” Jn 14,27 

„Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket.” Jn 15,9a  

„Senki sem szeret jobban, mint aki életét adja barátaiért.” Jn 15,13  

„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket...” Jn 15,16a  

„Ezt a parancsot adom nektek: szeressétek egymást!” Jn 15,17  

„A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, mert legyőztem a világot.” Jn 16,33b  

„Én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, többé nem éhezik.” Jn 6,35a  



„Aki hisz bennem, annak örök élete van.” Jn 6,47b  

„Akár élünk tehát, akár halunk, az Úré vagyunk.” (Róm 14,8) 

„e világ bölcsessége oktalanság az Isten előtt” (1Kor 3,19) 

„mindenkinek saját ajándéka van Istentől” (1Kor 7,7) 

„Ha valaki szereti Istent, az már megismerte Istent” (1Kor 8,3) 

„Aki tehát azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék” (1Kor 10,12) 

„Senki se keresse a maga javát, hanem a másikét.” (1Kor 10,24) 

„Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként tagjai.” (1Kor 12,27) 

„ha szeretet nincs bennem, semmi sem vagyok” (1Kor 13,2) 

„ha ez a mi földi sátrunk leomlik, Istentől kapunk hajlékot” (2Kor 5,1) 

„Isten nem a zűrzavar Istene, hanem a békességé” (1Kor 14,33) 

„béküljetek meg Istennel” (2Kor 5,20) 

„tisztítsuk meg magunkat a test és lélek minden szennyétől” (2Kor 7,1) 

„ti az élő Isten temploma vagytok” (2Kor 6,16) 

„A gonosz, üres fecsegéseket viszont kerüld.” (2Tim 1,16) 

„akik hisznek Istenben, igyekezzenek elöljárni jócselekedetekben” (Tit 3,8) 

„buzdítsátok egymást, legyetek egyetértőek, legyetek békességben” (2Kor 13,11) 

„Az imádságban legyetek állhatatosak” (Kol 4,2) 

„Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak.” (Kol 3,13) 

„Legyetek hálásak!” (Kol 3,15) 

„örvendezzetek az Úrban” (Fil 3,1) 

„terjesszétek kéréseteket Isten elé” (Fil 4,6) 



„Éljetek békességben egymással!” (1Tessz 5,13) 

„Mindenért adjatok hálát” (1Tessz 5,18) 

„ne hagyjatok fel a jócselekedetekkel” (2Tessz 3,13) 

„Minden bajnak gyökere ugyanis a kapzsiság” (1Tim 6,10) 

(Máté 1,23) „Emmanuel lesz a neve. Ez azt jelenti: Velünk az Isten.”  

(Máté 2,2) „eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat”  

(Máté 3,2) „Tartsatok bűnbánatot, mert közel van az Isten országa!”  

(Máté 4,10) „Uradat, Istenedet imádd, s csak neki szolgálj!”  

(Máté 5,16) „a ti világosságotok is világítson az embereknek…”  

(Máté 6,20) „A mennyben gyűjtsetek kincset, ahol nem rágja moly...”  

(Máté 7,14) „Szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre vezet.” 

(Máté 8,26) „Mit féltek, kishitűek?”  

(Máté 9,29) „Legyen hited szerint!”  

(Máté 10,31) „Sokkal többet értek a verebeknél.”  

(Máté 11,28) „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok.”  

(Máté 12,33) „gyümölcséről lehet a fát felismerni”  

(Máté 13,43) „Akinek van füle, hallja meg!”  

(Máté 14,36) „Aki érintette, meggyógyult.”  

(Máté 15,18) „ami elhagyja a szájat, a szívből származik”  

(Máté 16,26) „Mit is adhatna az ember cserébe a lelkéért?”  

(Máté 17,22) „Az Emberfiát az emberek kezére adják.”  

(Máté 18,11) „Az Emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett.”  



(Máté 19,30) „Sokan lesznek elsőkből utolsók és utolsókból elsők.”  

(Máté 20,27) „aki első akar lenni, legyen a szolgátok”  

(Máté 21,22) „Bármit kértek hittel az imádságban, megkapjátok.”  

(Máté 22,39) „Szeresd felebarátodat, mint saját magadat!”  

(Máté 23,12) „aki felmagasztalja magát, azt megalázzák”  

(Máté 24,42 és 44) „Legyetek hát éberek…, legyetek hát készen…”  

(Máté 25,40) „Amit testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” 

Kol 4,2: „Legyetek kitartóak és éberek az imádságban meg a hálaadásban” 

Kol 4,5: „Az időt jól használjátok fel” 

Fil 4,5-6: „Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmi miatt” 

Fil 2,14: „Zúgolódás és huzavona nélkül tegyetek meg mindent” 

Fil 4,5: „Jóságos emberségeteket ismerje meg mindenki” 

1 Tessz 5,11: „vigasztaljátok és bátorítsátok egymást” 

1Tessz 5,12: „Becsüljétek meg azokat, akik körötökben fáradnak” 

1Tessz 5,16: „Legyetek derűsek” 

1Tessz 5,18: „Adjatok hálát mindenért” 

2Tessz 2,15: „Legyetek állhatatosak és ragaszkodjatok a hagyományokhoz” 

2Tessz 3,13: „ne unjatok bele a jótettekbe” 

Ef 4,26: „A nap ne nyugodjék le haragotok fölött” 

Ef 5,10: „Azt keressétek, ami kedves az Úr szemében” 

Ef 6,18: „Legyetek éberek és imádkozzatok kitartóan” 

Gal 6,2: „hordozzátok egymás terhét” 



Gal 5, 26: „ne törtessünk kihívóan s egymásra irigykedve” 

Gal 6,4: „mindenki saját tetteit tegye mérlegre” 

2Kor 13,5: „Vizsgáljátok meg magatokat, hogy hitben éltek-e?” 

1Kor 16, 14: „Minden dolgotokat intézzétek szeretettel” 

1Kor 10,31: „tegyetek mindent Isten dicsőségére” 

Róm 12,18: „Amennyiben rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben” 

Róm 12,21: „Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz” 

Róm 12,19: „Ne szolgáltassatok magatoknak igazságot” 

Róm 12,15: „Azokkal, akik örülnek, örüljetek, s a sírókkal sírjatok” 

Róm 12,16: „Éljetek egyetértésben” 

Róm 12,10: „A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymás iránt” 

Zsid 13,5: „elégedjetek meg azzal, amitek van” 

„Most hát mit várhatok, Uram? Reményem egyedül benned van.” (39,8) 

„Akik keresik az Urat, azoknak örüljön a szívük!” (105,3) 

„Segítségül hívom az Úr nevét.” (116,17) 

„Áldjátok az Urat, mert jó, irgalma örökké tart.” (136,1) 

„Boldog ember, aki féli az Urat, akinek öröme telik törvényében” (112,1) 

„Lelkem Istenben lel nyugalmat, segítség csak tőle jön ” (62,2) 

„Uram, te vagy reményem ifjúságom óta” (71,5) 

„Az Úr parancsai egyenesek, földerítik a szívet” (19,9) 

„Anyám méhétől fogva te vagy az én Istenem” (22,11) 

„Uram, soha nem hagyod el a téged keresőket.” (9,11) 



„Nyugovóra térvén teremtsetek csendet és elmélkedjetek.” (4,5) 

„A nyugalom vizéhez terel és felüdíti lelkem.” (23,2) 

„Hagyd el a rosszat és tedd a jót!” (37,27) 

„Keresd a békét és járj a nyomában!” (34,15) 

„A megtört szívűekhez közel van az Úr” (34,19) 

„Tenálad van az élet forrása” (36,10) 

„Istenem, Uram, intézd te az ügyemet!” (35,23) 

„a jó megértéssel telve ajándékoz” (37,21) 

„Ne keményítsétek meg szíveteket” (95,8) 

 „Istenben bizakodom, nem félek, az ember mit árthat nekem?” (56,12) 

„Békében menti meg lelkemet azoktól, akik bántanak” (55,19) 

„Jobb a kevés, amit az igaz bír, mint a bűnös nagy gazdagsága” (37,16) 

Isten nem valamit akar adni neked, hanem Önmagát. 

A tökéletes emberrel az Isten sem tud mit kezdeni. 

Isten országa nem érdemre épül, hanem ajándékozó szeretetre. 

Jézus nem kereste a szenvedést, hanem megmutatta, hogyan lehet viselni. 

A hitetlenek Bibliája a hívő keresztények élete. 

Jézus a bűnt ítéli el, nem a bűnöst. 

Tanulj meg mindenkitől tanulni! 

Jézus kinyújtott keze arra vár, hogy megfogjad. 

A szeretet tékozlás útján sokasodik. 

Isten szótárában nincs olyan szó, hogy véletlen. 



Valaki szeretett azért valaha, mert igazad volt? 

Az Istenre szánt idő megtérül. 

Istennek személyes terve van veled. 

Isten szeretetét nem kell kiérdemelni. 

Isten mindig hív, de nem kényszerít. 

Isten a képzelt nehézségekhez nem ad erőt. 

Isten a csendben szólal meg. 

Isten nem teremt selejtet. 

Az ima mindig kéznél van. 

A valódi szeretet önajándékozás. 

Önmagunk nevelése a szeretet tanulása. 

Panasszal és morgással nem oldódik meg a probléma. 

Gyöngeségünkben tárul fel az Isten ereje. 

A mi kudarcaink nem az Isten kudarcai. 

 


