
Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály, 
nem tudják miben ütköznek meg. 

 Példabeszédek 28:1  Minden istentelen fut, ha 

senki nem üldözi is; az igazak pedig, mint az ifjú 
oroszlán, bátrak. 
 
Ezékiel próféta könyve 18:30, 32  Ennekokáért 
mindeniteket az ő útjai szerint ítélem meg. ... 
Térjetek meg és forduljatok el minden vétkeitektől, 
hogy romlástokra ne legyen gonoszságotok.  
Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt 
mondja az Úr Isten. Térjetek meg azért és éljetek! 

 Ezékiel próféta könyve 33:11  Élek én, ezt 

mondja az Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a 
hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen 
útjáról és éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz 
útjaitokról! hiszen miért halnátok meg!? 
 
Jóel próféta könyve 2:12  De még most is így szól 
az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint; 
böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. És 
szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy 
térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert 
könyörülő és irgalmas ő; késedelmes a haragra és 
nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. 

 Ésaiás próféta könyve 45:22  Térjetek én 

hozzám, hogy megtartassatok földnek minden 
határai, mert én vagyok az Isten, és nincsen több! 
 
Jakab 4:8  Közeledjetek az Istenhez, és közeledni 
fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti 
bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti 
kétszívűek. 
 
Malakiás próféta könyve 3:18  És megtértek és 
meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a 
gonosz között, az Isten szolgája között és aközött, 
aki nem szolgálja őt. 
 
Lukács 2:10-11  És monda az angyal nékik (a 
pásztoroknak): Ne féljetek, mert íme hirdetek néktek 
nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen: 

Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr 
Krisztus, a Dávid városában. 
 
Máté 11:2-6  (Keresztelő) János pedig, mikor 
meghallotta a fogságban a Krisztus cselekedeteit, 
elküldvén kettőt az ő tanítványai közül, monda néki: 
Te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk? És 
felelvén Jézus, monda nékik: Menjetek el és 
jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok és láttok: A 
vakok látnak, és a sánták járnak; a poklosok 
megtisztulnak és a siketek hallanak; a halottak 
föltámadnak, és a szegényeknek evangélium 
hirdettetik; És boldog, aki énbennem meg nem 
botránkozik. 
 
Máté 16:15-17  Monda (Jézus) nékik (tanítványai-
nak): Ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter 
pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő 
Istennek Fia. És felelvén Jézus, monda néki: Boldog 
vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér 
jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei 
Atyám. 
 
Máté 5:44-45  Én pedig azt mondom néktek: 
Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik 
titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket 
gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik 
háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti 
mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját 
mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind 
az igazaknak, mind a hamisaknak. 
 
János 7:37-38  Az ünnep utolsó nagy napján pedig 
felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki 
szomjúhozik, jöjjön énhozzám, és igyék. Aki hisz 
énbennem, amint az írás mondotta, élő víznek 
folyamai ömlenek annak belsejéből. 

 János 8:12  Ismét szóla azért hozzájuk Jézus, 

mondván: Én vagyok a világ világossága: aki 
engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé 
lesz az életnek világossága. 

 János 10:11  Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor 

életét adja a juhokért. 

 János 11:25-26  Én vagyok a feltámadás és az 

élet: aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki 
csak él és hisz énbennem, soha meg nem hal. 
Hiszed-e ezt? 

 János 14:6 Én vagyok az út, az igazság és az 

élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én 
általam. 
 
1. Korintus 15:1-4  Eszetekbe juttatom … az evan-
géliumot – amely által üdvözültök is, ha megtart-
játok –, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért 
az írások szerint (ahogy meg van írva); és hogy 
eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik 
napon az írások szerint (ahogy meg van írva). 
 
Apcsel 10:38-40, 42-43  A názáreti Jézust, mint 
kente fel őt az Isten Szent Szellemmel és 
hatalommal, ki széjjeljárt jót tévén és meggyó-
gyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt 
voltak; mert az Isten vala ővele. … akit megölének, 
fára feszítvén. Ezt az Isten feltámasztá harmad-
napon, és megadá, hogy ő megjelenjék nyilván, … 
ő az Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. 
Erről a próféták mind bizonyságot tesznek, hogy 
bűneinek bocsánatát veszi az ő neve által 
mindenki, aki hiszen őbenne. 
 
Apcsel 17:24-31  Az Isten, aki teremtette a világot 
és mindazt, ami abban van, mivelhogy ő mennynek 
és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem 
lakik. Sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, 
mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ad 
mindeneknek életet leheletet és mindent; És az 
egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, 
hogy lakozzanak a földnek egész színén, 
meghatározván eleve rendelt idejüket és 
lakásuknak határait; hogy keressék az Urat, ha 
talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jóllehet 
bizony nincs messze egyikünktől sem: Mert ő benne 
élünk, mozgunk és vagyunk; miképpen a költőitek 
közül is mondották némelyek: Mert az ő 
nemzetsége is vagyunk. Mivelhogy azért az 
Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt 
gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy 



kőhöz, emberi mesterség és kitalálás 
faragványához hasonlatos az istenség. E 
tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, 
mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek 
mindenütt, hogy megtérjenek: Mivelhogy rendelt egy 
napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét 
igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt; 
bizonyságot tévén mindenkinek, az által, hogy 
feltámasztotta őt halottaiból. 
 
Kolossé 1:14-20  Kiben van a mi váltságunk az Ő 
vére által, bűneinknek bocsánata; Aki képe a 
láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte 
született; Mert Őbenne teremtetett minden, ami van 
a mennyekben és a földön, láthatók és 
láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, 
akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; 
mindenek Őáltala és Őreá nézve teremttettek; És Ő 
előbb volt mindennél, és minden Őbenne áll fenn. 
És Ő a feje a testnek, az egyháznak: aki a kezdet, 
elsőszülött a halottak közül; hogy mindenekben Ő 
legyen az első; Mert tetszett az Atyának, hogy 
Őbenne lakozzék az egész teljesség; És hogy 
Őáltala békéltessen meg mindent Magával, 
békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; 
Őáltala mindent, ami csak van, akár a földön, akár a 
mennyekben. 
 
Filippi 2:6-11  Aki, mikor Istennek formájában volt, 
nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel 
egyenlő. Hanem önmagát megüresítette, szolgai 
formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén; És 
mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, 
megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még 
pedig a keresztfának haláláig. Annakokáért az Isten 
is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, 
amely minden név fölött való; hogy a Jézus nevére 
minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és 
föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus 
Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. 
 
Apcsel 4:12  És nincsen senki másban 
üdvösség: mert nem is adatott emberek között 
az ég alatt más név, mely által kellene nékünk 
megtartatnunk. 

 
János 3:16  Mert úgy szerette Isten e világot, 
hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz 
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 
 
Apcsel 16:30-31  Uraim, mit kell nékem csele-
kednem, hogy üdvözüljek (megmeneküljek)? Azok 
pedig mondának: Higyj az Úr Jézus Krisztusban, és 
üdvözülsz mind te, mind a te házadnépe! 
 
Róma 10:8-10  Közel hozzád a beszéd, a szádban 
és a szívedben van: azaz a hit beszéde, a melyet mi 
hirdetünk. Mert ha a te száddal vallást teszel az 
Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten 
feltámasztotta őt a halálból, megtartatol 
(megmenekülsz). Mert szívvel hiszünk az igazságra, 
szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. 
(Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és 
szájjal teszünk megvallást, hogy megmeneküljünk.) 

 
A prédikátor könyve 12:13-14  A dolognak 
summája, mindezeket hallván, ez: az Istent féljed, 
és az ő parancsolatit megtartsad; mert ez az 
embernek fődolga! Mert minden cselekedetet az 
Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, 
akár gonosz legyen az. 
 
Lukács 9:25-26  Mert mit használ az embernek, ha 
mind e világot megnyeri is, ő magát pedig elveszti, 
vagy magában kárt vall? Mert valaki szégyell engem 
és az én beszédemet, az embernek Fia is szégyellni 
fogja azt, mikor eljő az ő dicsőségével, és az 
Atyáéval és a szent angyalokéval. 
 
Jelenések 3:20  Íme az ajtó előtt állok és 
zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és 
megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele 
vacsorálok, és ő énvelem. 
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Zsoltárok 14:1-3  Azt mondja a balgatag az ő 
szívében: Nincs Isten. Megromlottak, utálatosságot 
cselekedtek; nincs, aki jót cselekedjék Az Úr 
letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy 
meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső? 
Mindnyájan elhajlottak; egyetemben elromlottak, 
nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy sem. 
 
2. Timóteus 3:1-5  Azt pedig tudd meg, hogy az 
utolsó napokban nehéz idők állnak be. Mert lesznek 
az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, 
kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt 
engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet 
nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, 
mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, 
árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a 
gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan 
a kegyességnek látszata, de megtagadják annak 
erejét.  
 
Róma 3:23  Mert mindnyájan vétkeztek, és 
szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül (híjával 
vannak az Isten dicsőségének). 
 
Példabeszédek 4:18-19  Az igazak ösvénye pedig 
olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább 
halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.  

http://www.naposlap.webnode.hu/

