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(néhol egyes szám első személyre áttéve, hogy a hit felszabaduljon)

 Mindenre képes vagyok az által, aki engem belülről felruház erővel. (Ha nincs képességem, erőm, de
az Ő akarata)

 Elmegyek mindazokhoz, akikhez küldesz engem és elbeszélem mindazt, amit parancsolsz nekem. 
 Nem félek tőlük, mert Te velem vagy, hogy megszabadíts engem. 
 Íme, az én igémet adom a te szádba. Lásd én e mai napon népek fölé és országok fölé rendellek

téged, hogy gyomlálj, írts pusztíts, rombolj, építs és plántálj.
 Jól láttál, mert gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt.
 Én azért  felövezem derekamat  és  felkelek  és  megmondom nekik  mindazt,  amit  Te  parancsolsz

nekem. Meg nem riadok tőlük, különben Te riasztasz el tőlük.
 Mert íme, erősített várossá, vasoszloppá és ércbástyává teszel ma engem, mind ez egész földön, Júda

királyai, fejedelmei és papjai ellen és a föld népe ellen.
 Viaskodni fognak ugyan ellenem, de nem győznek meg engem, mert Te velem vagy, azt mondja az

Úr, hogy megszabadíts.
 Tudom Uram, hogy az embernek nincs hatalmában az ő útja és egyetlen járókelő sem teheti, hogy

irányozza a maga lépteit. 
 Ha megtérsz én is visszatérítlek téged, előttem állassz és ha elválasztod a jót a hitványtól, olyanná

leszel, mint az én szájam. Ők térjenek meg tehozzád, de te ne térj őhozzájuk.  És e nép ellen erős
ércbástyává teszlek téged,  és viaskodnak ellened,  de nem győzhetnek meg téged,  mert  én veled
vagyok, hogy megvédjelek és megszabadítsalak téged, azt mondja az Úr. És megszabadítlak téged a
gonoszok kezeiből és kimentelek téged a hatalmaskodók markából. 

 Igazság által leszek erős, nem gondolok a nyomorral, mert nincsen mit félnem és a rettegéssel, mert
nem közelít hozzám.

 És ha összegyűlvén összegyűlnek ez nem az Úrtól lesz. Aki ellenem összegyűl, elesik általam. 
 Egy ellenem készült  fegyver sem lesz jószerencsés és minden nyelvet,  ami  ellenem perbe száll,

kárhoztatok. Ez az Úr szolgáinak öröksége és az ő igazságuk, amely tőlem van, így szól az Úr.
 Mindenki  őrizkedjék  a  barátjától  és  egyetlen  atyátokfiának  se  higgyetek,  mert  minden  atyafi

cselbecsal és minden barát rágalmazva jár. 
 Nem halok meg hanem élek és hirdetem az Úrnak dolgait.
 Egy ellenem készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, amely ellenem perbe száll, 

kárhoztatok, mert ez az én örökségem, mint az Úr szolgájának öröksége és  az én igazságom amely 
tőled van Seregek Ura.

 Vas és réz az én záraim és életemen át tart az én erőm, nincs olyan mint a Jesurun Istene az egeken 
száguld segítségünkre és fenségében a felhőkön. Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak 
örökkévaló karjai, legyőzi ellenségeimet és azt mondja pusztítsd!

 Még vén korban is zöldellő leszek
 Virágzom, mint a pálmafa, növekedek, mint cédrus a Libanonon
 Olyan vagyok, mint a megöntözött kert, melynek vize el nem fogy, és idejében megadom 

gyümölcseimet.
 Szívem reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békességben.
 Amit megkötök a földön, a mennyben is kötve van, amit megoldok a földön, a mennyben is oldva 

van.
 Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztod fejem olajjal, csordultig van a poharam.
 Szeretem az igazságot, gyűlölöm a gonoszságot, ezért ken fel engem az Isten, az én Istenem öröm 

olajával társaim fölé.
 Én pedig mint zöldellő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében mind örökkön-örökké.
 De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egyszarvúét, elárasztatom csillogó olajjal.
 Kiterjednek az én ágaim és olyan lesz az én ékességem, mint az olajfáé, illata pedig mint a Libanoné.
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