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1. Ésaiás próféta könyve 28:16 Ezért így szól az én Uram, az ÚR: A Sionra egy követ teszek le 
alapul, szilárd követ, drága sarokkövet alapul. Aki hisz, az nem menekül el!

2. Apcsel 16:31 Ők pedig így válaszoltak: "Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te 
házad népe!"

3. Királyok 2. könyve 20:5 Menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak, népem fejedelmének: Így szól 
az ÚR, atyádnak, Dávidnak Istene: Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Én 
meggyógyítalak, három nap múlva már fölmehetsz az ÚR házába.

4. Zsoltárok 40:1 A karmesternek: Dávid zsoltára. (40:2) Várva vártam az URat, és ő lehajolt 
hozzám, meghallotta kiáltásomat.

5. Róma 2:25 A körülmetélkedés valóban használ, ha megtartod a törvényt; de ha törvényszegő 
vagy, akkor körülmetéltséged körülmetéletlenséggé lett.

6. Filippi 4:13 Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.
7. Róma 14:22 Te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Isten előtt. Boldog, akinek nem kell 

elítélni önmagát abban, ami felől döntött.
8. Róma 10:9 Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta 

őt a halálból, akkor üdvözülsz.
9.   Hóseás próféta könyve 2:21-22. Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az 

igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit 
ajándékával, és megismered az URat.

10.Filippi 2:15 hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és
elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban,

11.1. Péter 5:10 A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök 
dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, 
megerősíteni és megalapozni.

12.János 11:43-44. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott: "Lázár, jöjj ki!" És kijött a halott, lábán és 
kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendő takarta. Jézus szólt nekik: "Oldjátok fel, és hagyjátok 
elmenni!"

13.1. Korintus 16:14 Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!
14.Példabeszédek 3:5-6. Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! 

Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.
15.Zsoltárok 34:4 Az ÚRhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől 

rettegtem.


