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(Ézsaiás 52:10) 

[:00] Feltûrte az Úr szent karját minden népeknek szemei 

elõtt, hogy lássák a föld minden határai Istenünk 

szabadítását! 

 (Lukács 22:19-20)  

[:14] És minekutána a kenyeret vette, hálákat adván 

megszegé, és adá nékik, mondván: Ez az én testem, mely ti 

érettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. 

Hasonlóképen a pohárt is, minekutána vacsorált, ezt 

mondván: E  pohár amaz új szövetség az én véremben, mely 

ti érettetek kiontatik.    

(János 14:1, 6, 18-21, 23, 25-27)  

[:46] Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és 

higyjetek én bennem. Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az 

igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én 

általam.  

[1:13] Nem hagylak titeket árvákul; eljövök ti hozzátok. Még 

egy kevés idõ és a világ nem lát engem többé; de ti megláttok 

engem: mert én élek, ti is élni fogtok. Azon a napon 

megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti 

én bennem, és én ti bennetek. [1:36] A ki ismeri az én 

parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki 

pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem 

azt, és kijelentem magamat annak. Ha valaki szeret engem, 

megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és 

ahhoz megyünk, és annál lakozunk.  

[1:52] Ezeket beszéltem néktek, a míg veletek valék. Ama 

vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az 

Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja 

mindazokat, a miket mondottam néktek. 

[2:39] Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom 

néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne 

nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen! 
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(János 8:28, 58)  

[3:35] Monda azért nékik Jézus: Mikor felemelitek az 

embernek  Fiát, akkor megismeritek, hogy én vagyok és 

semmit sem cselekszem magamtól, hanem a mint az Atya 

tanított engem, úgy szólok. Monda nékik Jézus: Bizony, 

bizony mondom néktek: Mielõtt Ábrahám lett, én vagyok. 

 

 (Zsoltárok 91:1-2, 11-12)  

[4:27] Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak 

árnyékában nyugoszik az.  Azt mondom az Úrnak: Én 

oltalmam, váram, Istenem õ benne bízom!  Mert az õ 

angyalainak parancsolt felõled, hogy õrizzenek téged minden 

útadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat 

a kõbe. 

(Zsoltárok Zsoltárok 27:1; 28:7)  
[5:04] Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitõl féljek? 

Az Úr az én életemnek erõssége: kitõl remegjek? Az Úr az én 

világosságom és üdvösségem: kitõl féljek? Az Úr az én 

életemnek erõssége: kitõl remegjek?  Az Úr az én erõm és 

paizsom, õ benne bízott szívem és megsegíttettem; örvend 

szívem és énekemmel dicsérem õt. 
 

(János 6:32-35)  

[5:32] Monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom 

néktek: nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem 

az én Atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret. 

Mert az az Istennek kenyere, a mely mennybõl száll alá, és 

életet ád a világnak. Én vagyok az életnek ama kenyere; a ki 

hozzám jõ, semmiképen meg nem éhezik, és a ki hisz 

bennem, meg nem szomjúhozik soha. 
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