
Magyar - Ígéretek Írás - Promises Scriptures

1 Mózes 20:6 És monda az Isten néki álomban: Én is tudom, hogy szívednek 
ártatlanságában mívelted ezt, azért tartóztattalak én is, hogy ne vétkezzél 
ellenem, azért nem engedtem, hogy illessed azt.

2 Mózes 35:21,26 És eljöve mindenki, a kit a szíve indíta, és a kit lelke hajt 
vala, és hozának áldozatot az Úrnak, a gyülekezet hajlékának készítéséhez,
és annak minden szolgálatához, és a szent ruhákhoz valókat. 26 Azok az 
asszonyok pedig, a kik ahhoz értettek, fonának kecskeszõrt.

4 Mózes 10:35 Mikor pedig el akarták indítani a ládát, ezt mondja vala Mózes: 
Kelj fel Uram, és széledjenek el a te ellenségeid, és fussanak el előled a te 
gyűlölőid.

5 Mózes 2:25 E napon kezdem rábocsátani a népekre, hogy féljenek és 
rettegjenek tőled az egész ég alatt, és a kik híredet hallják, rendüljenek 
meg és reszkessenek te előtted.

5 Mózes 9:3 Tudd meg azért e mai napon, hogy az Úr, a te Istened az, a ki 
átmegy előtted mint emésztő tűz, ő törli el azokat, és ő alázza meg azokat 
te előtted; és kiűzöd, és hamar elveszted őket, a miképen az Úr 
megmondotta néked.

Józsué 2:9 És monda a férfiaknak: Tudom, hogy az Úr néktek adta ezt a földet,
és hogy megszállt minket a félelem miattatok, és hogy e földnek minden 
lakosa megolvad előttetek.

1 Sámuel 17:48,50 És mikor a Filiszteus felkészült, és elindult, és Dávid felé 
közeledék: Dávid is sietett és futott a viadalra a Filiszteus elé. 50 Így Dávid
erősebb volt a Filiszteusnál, parittyával és kővel. És levágta a Filiszteust és
megölte őt, pedig kard nem is vala a Dávid kezében.

Eszter 8:17 És minden tartományban és minden városban, a hová a király 
szava és rendelete eljuta, öröme és vigalma lőn a zsidóknak, lakoma és 
ünnep, és sokan a föld népei közül zsidókká lettek; mert a zsidóktól való 
félelem szállta meg őket.

Jób 29:14 Az igazságot magamra öltém és az is magára ölte engem; palást és 
süveg gyanánt volt az én ítéletem.

Példabeszédek 13:11,22 A hiábavalóságból keresett marha megkisebbül; a ki 
pedig kezével gyűjt, megőregbíti azt. 22 A jó örökséget hágy unokáinak; a 
bűnösnek marhái pedig eltétetnek az igaz számára.

Példabeszédek 22:22,23 Ne rabold ki a szegényt, mert szegény ő és meg ne 
rontsd a nyomorultat a kapuban; 23 Mert az Úr forgatja azoknak ügyét, és 
az ő kirablóik életét elragadja.

Ézsaiás 35:8 És lesz ott ösvény és út, és szentség útának hívatik: tisztátalan 
nem megy át rajta; hisz csak az övék az; a ki ez úton jár, még a bolond se 
téved el;



Ézsaiás43:2Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem
borítnak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged.

Ézsaiás 49:25 Igen, így szól az Úr, az erőstől elvétetnek a foglyok is, és 
megszabadul a kegyetlen zsákmánya, és háborgatóidat és háborítom meg, 
és én tartom meg fiaidat.

Ézsaiás 54:17 Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden 
nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak 
öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.

Ézsaiás 59:17,19 És felölté az igazságot, mint pánczélt, és a szabadítás 
sisakja van fején; felölté a bosszúállás ruháit, mint köpenyt, és búsulással 
vevé magát körül, mint egy palásttal. 19 És félik napnyugottól fogva az 
Úrnak nevét, és naptámadattól az ő dicsőségét, mikor eljő, mint egy sebes 
folyóvíz, a melyet az Úr szele hajt.

Ézsaiás 61:10 Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én 
Istenemben; mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság 
palástjával vett engemet körül, mint vőlegény, a ki pap módon ékíti fel 
magát, és mint menyasszony, a ki felrakja ékességeit.

Ezékiel 22:30És keresék közülök valakit, a ki falat falazna, és állana a törésen
én előmbe az országért, hogy el ne pusztítsam azt; de senkit nem találék.

Ezékiel 45:8 Földje legyen az néki, tulajdona Izráelben; és többé ne 
sanyargassák fejedelmeim az én népemet, hanem adják át a többi földet 
Izráel házának az ő nemzetségei szerint.

Dániel 4:16(13,10) Látám fejem látásaiban az én ágyamban, és ímé: egy 
Vigyázó és Szent szálla alá az égből;

Dániel 7:4 Az első olyan, mint az oroszlán, és sas szárnyai valának. Nézém, 
míg szárnyai kitépettek, és felemelteték a földről, és mint valami ember, 
lábra állíttaték és emberi szív adaték néki.

Zakariás 4:6 És felele, és szóla nékem, mondván: Az Úrnak beszéde ez 
Zorobábelhez, mondván: Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én 
lelkemmel! azt mondja a Seregeknek Ura.

Máté 24:22 És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem
menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a 
napok.

Máté 26:41 Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert 
jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen.

Mark 10:48-52 És sokan feddik vala őt, hogy hallgasson; de ő annál jobban 
kiáltja vala: Dávidnak Fia, könyörülj rajtam! 49 Akkor Jézus megállván, 
mondá, hogy hívják elő. És előhívják vala a vakot, mondván néki: Bízzál; 
kelj föl, hív tégedet. 50 Az pedig felső ruháját ledobván, és felkelvén, 
Jézushoz méne. 51 És felelvén Jézus, monda néki: Mit akarsz, hogy 
cselekedjem veled? A vak pedig monda néki: Mester, hogy lássak. 52 Jézus
pedig monda néki: Eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött



a szemevilága, és követi vala Jézust az úton. (Máté 20:30-34)
Márk 16:20 Azok pedig kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munk-

álván velök, és megerősítvén az ígét a jelek által, a melyek követik vala.
Lukács 14:23 Akkor monda az úr a szolgájának: Eredj el az utakra és a sövén-

yekhez, és kényszeríts bejőni mindenkit, hogy megteljék az én házam.
Lukács 21:15 Mert én adok néktek szájat és bölcseséget, melynek ellene nem

szólhatnak, sem ellene nem állhatnak mind azok, a kik magokat 
ellenetekbe vetik.

Lukács 21:36 Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká 
tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, a mik bekövetkeznek, és 
megállhassatok az embernek Fia előtt!

János 17:15 Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd 
meg őket a gonosztól.

Apostolok 11:23 Ki mikor oda jutott és látta az Isten kegyelmét, örvendeze; és
inté mindnyájukat, hogy állhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban.

Apostolok 13:48 A pogányok pedig ezeket hallván, örvendezének, és 
magasztalják vala az Úrnak ígéjét; és a kik csak örök életre választattak 
vala, hivének.

1 Korintusi 10:13 Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de 
hű az Isten, a ki nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; 
sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy 
elszenvedhessétek.

1 Korintusi 16:9 Mert nagy kapu nyílott meg előttem és hasznos, az ellenség 
is sok.

2 Korintusi 12:9 És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az 
én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az
én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem.

Efézusiakhoz 6:11 Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy 
megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.

Zsidókhoz 1:7,14 És bár az angyalokról így szól: Ki az ő angyalait szelekké 
teszi és az ő szolgáit tűz lángjává, 14 Avagy nem szolgáló lelkek-é 
mindazok, elküldve szolgálatra azokért, a kik örökölni fogják az 
idvességet?

Jakab 4:7 Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek,
és elfut tőletek.

1 Péter 5:10 A minden kegyelemnek Istene pedig, a ki az ő örök dicsőségére 
hívott el minket a a Krisztus Jézusban, titeket, a kik rövid ideig 
szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és 
állhatatosokká,
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