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Dániel 2:20 Ezt mondta Dániel: Isten neve legyen áldott örökkön örökké, övé a bölcsesség és a 
hatalom. Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat. Királyokat taszít el, és királyokat támaszt. 
Ő ad bölcsességet a bölcseknek és tudományt a nagy tudósoknak. Ő tárja fel a mélyen elrejtett 
titkokat; tudja, mi van a sötétségben, és nála lakik a világosság.

Dániel 4:35 (4:32) A föld minden lakóját semminek tekinti, tetszése szerint bánik a menny seregével 
és a föld lakóival. Senki sem foghatja le a kezét, és senki sem mondhatja neki: mit csinálsz?

2Krónikák 14:11  (14:10) Akkor Ászá így kiáltott Istenéhez, az ÚRhoz: URam, neked nem nehéz 
segíteni az erőtlent a sokasággal szemben! Segíts meg bennünket, URunk, Istenünk, mert rád 
támaszkodunk, és a te nevedben jöttünk ez ellen a tömeg ellen! URam, te vagy a mi Istenünk, mutasd 
meg, hogy ember nem tehet ellened semmit! 

2Krónikák 20:6  és ezt mondta: URam, őseink Istene! Te vagy Isten a mennyben, aki uralkodsz a 
népek minden királyságán! A te kezedben van az erő és a hatalom, és senki sem állhat meg veled 
szemben. 

Zsoltárok 33:8  Féljen az ÚRtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója, mert amit ő 
mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott. Semmivé teszi az ÚR a nemzetek tervét, meghiúsítja a 
népek szándékait. De az ÚR terve örökké megmarad, szívének szándéka nemzedékről nemzedékre. 
Boldog az a nemzet, amelynek Istene az ÚR, az a nép, amelyet örökségül választott.

Zsoltárok 125:3  Mert nem maradhat a bűnösök uralma az igazak örökségén, nehogy az igazak is 
álnokságra vetemedjenek.

Zsoltárok 129:5  Megszégyenülnek, meghátrálnak majd Sion gyűlölői mind. Olyanok lesznek, mint 
háztetőn a fű, amely elszárad, mielőtt kitépnék.

Jób könyve 12:23 Népeket tesz naggyá, majd elpusztítja őket, népek határát terjeszti ki, azután elűzi 
őket. 

Ésaiás 46:9-10 Emlékezzetek az ősrégi dolgokra, mert én vagyok az Isten, nincs más, Isten vagyok, 
nincs hozzám hasonló! Előre megmondtam a jövendőt, és régen a még meg nem történteket. Ezt 
mondom: Megvalósul tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik. 

5Mózes 33:25Vas és réz legyenek a te záraid; és élteden át tartson erőd. Nincs olyan, mint Jesurun 
Istene! Az egeken száguld segítségedre, és fenségében a felhőkön Hajlék az örökkévaló Isten, alant 
vannak örökkévaló karjai; elűzi előled az ellenséget, és ezt mondja: Pusztítsd 
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