
 

Elég neked az én kegyelmem, 

mert az én erőm erőtlenség 

által ér célhoz. (2Korinthus 

12,9) 

 



 

Azt pedig tudjuk, hogy akik 

Istent szeretik, azoknak 

minden javukra szolgál… 

(Róma 8,28) 
 



 

Minden gondotokat 

őreá vessétek, mert 

neki gondja van rátok. 

(1Péter 5,7) 
 



 

Mindenre van erőm 

Krisztusban, aki megerősít 

engem. (Filippi 4,13) 
 



 

Embereknek ez lehetetlen, 

de Istennek minden 

lehetséges. (Máté 19,26) 
 



 

Isten a mi oltalmunk és 

erősségünk, mindig biztos 

segítség a nyomorúságban. 

(Zsoltárok 46,2) 
 



 

Nem maradok el tőled, sem 

el nem hagylak téged.  

(Zsidók 13,5) 
 



 

Velem van az Úr, nem 

félek, ember mit árthat 

nekem? (Zsidók 13,6) 
 



 

Ne félj, mert megváltottalak, 

neveden szólítottalak, enyém 

vagy! (Ézsaiás 43,1) 
 



 

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!(Ján14:27) 

 



 

Veled van Istened, az Úr, 

ő erős, és 

megsegít. (Zofóniás 3:17) 
 



 

Csak Istennél csendesül el lelkem, 

tőle kapok segítséget. Csak ő az én 

kősziklám és szabadítóm, erős 

váram… (Zsoltárok 62:2-3) 

 



 

Nektek pedig még a hajatok szála is 

mind számon van tartva. Ne féljetek 

tehát: ti sok verébnél értékesebbek 

vagytok. (Mt 10:31) 

 



 

Istenben bízom, nem félek, 

ember mit árthat 

nekem?! (Zsoltárok 56,12) 

 



 

Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az 

országban lakhatsz, és biztonságban 

élhetsz. (Zsoltárok 37:3) 

 



 

Hagyd az Úrra utadat, bízzál 

benne, mert ő 

munkálkodik… (Zsoltár 37,5) 

 



 

De akit az Úr szeret, 

annak álmában is ad 

eleget. (Zsoltár 127,2) 
 



 

Bízd az Úrra dolgaidat, 

akkor teljesülnek 

szándékaid. (Péld 16; 3) 
 



 

Mindenütt szorongatnak minket, de nem 

szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk 

kétségbe; üldözöttek vagyunk, de nem 

elhagyottak; letipornak, de el nem veszünk… 

(2 Korinthus 4,8-9) 

 



 

Az Úr irányítja annak az embernek a 

lépteit, akinek az útja tetszik neki. Ha 

elesik is, nem marad fekve, mert az Úr 

kézen fogja. (Zsolt. 37;23-24) 

 



 

Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy 

irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor 

segítségre van szükségünk. (Zsidók 4:16) 

 



 

Boldog ember az, aki a kísértés 

idején kitart, mert miután kiállta a 

próbát, elnyeri az élet koronáját, 

amelyet az Úr megígért az őt 

szeretőknek. (Jakab 1,12) 
 



 

Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, 

hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, 

hogy mibe öltözködjetek. Keressétek először Isten 

országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként 

megadatnak majd nektek. (Máté 6,25 és 33) 

 


