
Ochrana   Písmo - Protection Scriptures  

Jeremiáš 1:18 Nebo aj,  já postavuji  tě dnes jako město hrazené, a jako 
sloup  železný,  a  jako  zdi  měděné  proti  Vší  této  zemi,  proti  králům 
Judským, proti knížatům jejím, proti kněžím jejím, a lidu země této.

Ezechiel 3:18 Když bych já řekl bezbožnému: Smrtí umřeš, a nenapomenul 
bys ho, ani nemluvil, abys ho odvedl od cesty jeho bezbožné, proto abys 
ho při životu zachoval: ten bezbožný pro nepravost svou umře, ale krve 
jeho z ruky tvé vyhledám.

Jeremiáš 6:27 Dal jsem tě za věži v lidu tvém, a za baštu, abys spatřoval a 
zkušoval cesty jejich.

Leviticus 26:19 A potru vyvýšenost síly Vaší, a učiním nebe nad vámi jako 
železo, a zemi vaši jako měď.

Deuteronomium 23:5 (Ačkoli nechtěl Hospodin Bůh tvůj slyšeti Baláma, ale 
obrátil Hospodin Bůh tvůj tobě zlořečení v požehnání, nebo miloval tebe 
Hospodin Bůh tvůj.)

Římanům 12:21 Nedej se přemoci zlému, ale přemáhej v dobrém zlé.
Žalmy 143:8 Učiň to, ať v jitře Slyším milosrdenství tvé, neboť v tobě naději 

mám;  oznam  micestu,  po  kteréž  bych  choditi  měl,  neboť  k  tobě 
pozdvihuji duše své.

Žalmy 143:10 Nauč mne činiti vůle tvé, nebo ty jsi Bůh můj; duch tvůj dobrý 
vediž mne jako po rovné zemi.

Žalmy 94:12 Blahoslavený jest ten muž, kteréhož ty cvičíš, Hospodine, a z 
zákona svého jej vyučuješ.

Přísloví 27:12 Opatrný vidá zlé, vyhne se, ale hloupí předce jdouce, těžkosti 
docházejí.

Filipským 2:16 Slovo života zachovávajíce, ku poctivosti mé v den Kristův, 
že jsem ne nadarmo běžel, ani nadarmo pracoval.

Izajáš 49:4 Já pak řekl jsem: Nadarmo jsem pracoval, daremně a marně sílu 
svou jsem strávil. Ale však soud můj jestiť u Hospodina, a práce má u 
Boha mého.

Žalmy 76:3 (76:4) Tamť jest polámal ohnivé šípy lučišť, pavézu a meč, i 
válku. Sélah.

Židům 13:21 Učiniž vás způsobné ve všelikém skutku dobrém, k činění vůle 
své, působě v vás to, což jest libé před oblíčejem jeho, skrze Jezukrista, 
jemuž sláva na věky věků. Amen.

1 Korintským 16:15 Prosímť pak vás, bratří, víte, že čeled Štěpánova jest 



prvotiny Achaie, a že se v službu svatým vydali,
Filipským 1:27 Toliko, jakž Sluší evangelium Kristovu, obcujte, abych, buď 

přijda  a  vás  vida,  buď vzdálen jsa,  slyšel  o  vás,  že  stojíte  v  jednom 
duchu, jednomyslně pracujíce u víře evangelium,

1  Korintským 15:58  Protož,  bratří  moji  milí,  stálí  buďte  a nepohnutelní, 
rozhojňujíce  se  v  díle  Páně  vždycky,  vědouce,  že  práce  vaše  není 
daremná v Pánu.

Koloským 4:12 Pozdravuje vás Epafras, kterýž od vás jest, slouha Kristův, 
kterýž  vždycky  úsilně  pracuje  na  modlitbách  za  vás,  abyste  stáli 
dokonalí a plní ve Vší vůli Boží.

2 Královská 19:34 Nebo chrániti budu města tohoto, abych je zachoval pro 
sebe a pro Davida služebníka svého.

Jeremiáš 15:20 Nebo jsem tě postavil proti lidu tomuto jako zed měděnou 
pevnou. Kteříž bojovati budou proti tobě, ale neodolají tobě; nebo já jsem 
s tebou, abych tě vysvobozoval a vytrhoval, dí Hospodin.

Jeremiáš 15:21 Vytrhnu tě zajisté z rukou nešlechetníků, a vykoupím tě z 
ruky násilníků.

Žalmy 55:18 (55:19) Vykoupíť duši mou, tak aby v pokoji byla před válkou 
proti mně; nebo veliké množství bylo jich při mně.

Ezechiel 30:24 Posilním zajisté ramen krále Babylonského, a dám meč svůj 
v ruku jeho, i polámi ramena Faraonova, tak že stonati bude před ním, 
jakž stonává smrtelně raněný.

Zjevení 3:18 Radímť, abys sobě koupil ode mne zlata ohněm zprubovaného, 
abys byl bohatý, a roucho bílé, abys oblečen byl, a neokazovala se hanba 
nahoty tvé. A očí svých pomaž kollyrium, abys viděl.

1 Janův 3:17 Kdo by pak měl statek tohoto světa, a viděl by bratra svého, 
an nouzi trpí, a zavřel by střeva svá před ním, kterak láska Boží zůstává 
v něm?

Izajáš 50:4 Panovník Hospodin dal mi jazyk umělý,  abych uměl příhodně 
ustalému mluviti slova. Probuzuje každého jitra, probuzuje mi uši, abych 
slyšel, tak jako pilně se učící.

Žalmy  18:39  (18:40)  Ty  jsi  zajisté  mne  přepásal  udatností  k  boji, 
povstávající proti mně sehnul jsi pode mne.

2  Samuelova  22:40  Ty  zajisté,  Bože, přepásals  mne  udatností  k  boji, 
porazils pode mne ty, kteříž povstávají proti mně.

Žalmy 89:43 (89:44) Ztupils i ostří meče jeho, aniž jsi dal jemu, aby ostáti 
mohl v boji.

Ezechiel 13:6 Vídají marnost a hádání lživé. Říkají:  Praví Hospodin, ješto 
jich neposlal Hospodin, a troštují lidi, aby jenutvrdili slovo své.

Leviticus 26:37 A budou padati jeden přes druhého jakožto od meče, ač jich 



žádný honiti  nebude;  aniž  kdo z  vás bude moci  ostáti  před nepřátely 
svými.

1 Korintským 14:8 Ano trouba vydala-li by nejistý hlas, kdož se bude strojiti 
k boji?

Job 15:24 Děsí jej nátisk a ssoužení, kteréž se silí proti němu, jako král s 
vojskem sšikovaným.

1 Paralipomenon 12:8 Též i z pokolení Gádova utekli k Davidovi k pevnosti 
na poušť,  muži  udatní,  muži  způsobní k boji,  užívajíce štítu  a pavézy, 
jichžto Tváři jako Tváři lvové, a podobní srnám na horách v rychlosti:

1 Paralipomenon 12:33 Z synů Zabulon vycházejících na vojnu, vycvičených 
v bitvě všelijakými nástroji válečnými, padesáte tisíc, a ku potýkání se v 
šiku bez choulostivosti srdce.

1  Paralipomenon  12:38  Všickni  ti  muži  bojovní,  umělí  v  šiku,  úmyslem 
upřímým přišli  do Hebronu,  aby ustanovili  Davida za krále nade Vším 
lidem Izraelským. Nýbrž i všickni ostatní Izraelští srdce jednoho byli, aby 
za krále ustanovili Davida.

Lukáš 10:19 Aj, dávámť vám moc šlapati na hady a na štíry i na všelikou 
moc nepřítele, a nic vám neuškodí.

2  Korintským 7:10 Nebo zámutek,  kterýž  jest  podlé  Boha,  ten  pokání  k 
spasení  působí,  jehož  nikdy  líto  nebývá,  ale  zámutek  světa  smrt 
způsobuje.

2 Timoteovi 2:25 Kterýž by v tichosti vyučoval ty, kteříž se protiví, zda by 
někdy dal jim Bůh pokání ku poznání pravdy.

2 Timoteovi 2:26 Aby sami k sobě přijdouce, dobyli se z osídla ďáblova, od 
něhož jsou zjímáni k činění jeho vůle.

Nehemiáš  4:15  I  stalo  se,  když  uslyšeli  nepřátelé  naši,  že  jest  nám  to 
oznámeno, tožť Bůh rozptýlil radu jejich, a my navrátili jsme se všickni 
ke zdem, každý k dílu svému.

Žalmy 73:24 Podlé rady své veď mne, a potom v slávu přijmeš mne.
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