
 
 

Józsué 5,13-15 
Amikor Józsué Jerikónál volt, föltekintett, és látta, hogy egy férfi áll előtte, kivont karddal a kezében.                
Odament hozzá Józsué, és megkérdezte tőle: Közénk tartozol, vagy ellenségeinkhez? 14Az pedig így             
felelt: Nem, én az ÚR seregének a vezére vagyok; éppen most érkeztem. Ekkor Józsué arccal a földre                 
borult előtte, meghajolt, és ezt kérdezte tőle: Mit akar mondani szolgájának az én Uram? 15Az ÚR                
seregének a vezére így felelt Józsuénak: Oldd le sarudat a lábadról, mert szent az a hely, ahol állsz.                  
Józsué így is tett. 
 

Józsué 6,1-5 
1Jerikó olyan alaposan be volt zárva Izráel fiai miatt, hogy se ki, se be nem mehetett senki. 
2Ekkor azt mondta az Úr Józsuénak: Lásd, a kezedbe adom Jerikót és királyát vitéz harcosaival együtt.                
3Járjátok hát körül a várost, valamennyi harcos kerülje meg egyszer: így tégy hat napon át! 4Hét pap                 
vigyen hét kosszarvból készült kürtöt a láda előtt! A hetedik napon hétszer kerüljétek meg a várost, a                 
papok pedig fújják meg a kürtöket! 5És ha majd hosszan fújják a kosszarvakat, ti pedig meghalljátok a                 
kürt szavát, törjön ki hatalmas csatakiáltásban az egész nép! Akkor le fog omlani a város kőfala, és a                  
nép bevonulhat, mindenki egyenest előre. 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ámósz 3,7-8. 
 

”Az én Uram, az ÚR semmit sem tesz        
addig, míg titkát ki nem jelenti szolgáinak, a        
prófétáknak. 8Ha oroszlán ordít, ki ne      
félne? Ha az én Uram, az ÚR szól, ki ne          
prófétálna?” 
 
 
 
 
 
 



 
 

2Királyok 6,14-19 
Akkor lovakat, harci kocsikat és tekintélyes sereget küldött oda. Azok          
megérkeztek éjjel, és körülvették a várost. 15Amikor az Isten emberének a           
szolgája korán felkelt és kiment, már körülvette a várost a sereg lovakkal, meg             
harci kocsikkal. A szolgája így szólt hozzá: Jaj, uram! Mit tegyünk? 16De ő így              
felelt: Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük! 17Majd Elizeus így            
imádkozott: URam, nyisd meg a szemét, hadd lásson! És az ÚR megnyitotta a             
szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes              
lovakkal és harci kocsikkal. 18Amikor aztán az arámok rárontottak, így          
imádkozott Elizeus az ÚRhoz: Verd meg ezt a népet vaksággal! Meg is verte             
őket vaksággal Elizeus kérése szerint. 19Elizeus akkor ezt mondta nekik: Nem           
ez az az út, és nem ez az a város. Jöjjetek utánam, majd én elvezetlek               
benneteket ahhoz az emberhez, akit kerestek. És elvezette őket Samáriába. 

 
 



 
 
 
 
 



Ézsaiás 37,33-38 
 
Azért ezt mondta az ÚR Asszíria királyáról: Nem jut be ebbe a városba,             
és nyilat sem lő rá; nem fordít feléje pajzsot, töltést sem emel ellene.             
34Azon az úton tér vissza, amelyen jött, de ebbe a városba nem jut be              
- így szól az ÚR. 35Pajzsa leszek ennek a városnak, és           
megszabadítom, önmagamért, meg szolgámért, Dávidért. 36Akkor      
eljött az ÚR angyala, és levágott az asszír táborban         
száznyolcvanötezer embert. Amikor reggelre fölkeltek, mindenfelé      
csupa holttest volt. 37Ekkor Szanhérib, Asszíria királya fölkerekedett,        
visszavonult Ninivébe, és ott is maradt. 38Egyszer aztán, amikor         
imádkozott istenének, Niszróknak a templomában, a fiai, Adrammelek        
és Szárecer, levágták karddal, maguk pedig elmenekültek Arárát        
földjére. Utána a fia, Észarhaddón lett a király. 
 



 

Máté 26,52-53 
 
52Ekkor így szólt hozzá Jézus: „Tedd      
vissza kardodat a helyére, mert akik kardot       
fognak, kard által vesznek el. 53Vagy azt       
gondolod, hogy nem kérhetném meg     
Atyámat, hogy adjon mellém most tizenkét      
sereg angyalnál is többet? 


