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Genesis 20:6 I řekl jemu Bůh ve snách: Jáť také vím, že v upřímnosti srdce 
svého učinil jsi to, a já také zdržel jsem tě, abys nezhřešil proti mně; 
protož nedalť jsem se jí dotknouti.

Exodus 35:21,26 A přišli, každý muž, kteréhož ponuklo srdce jeho, a každý, v 
němž duch jeho byl dobrovolný, a přinesli obět pozdvižení Hospodinu, k 
dílu stánku úmluvy a ke Vší službě jeho, i k rouchu svatému. 26 Všecky 
pak ženy, kterýchž ponuklo srdce jejich, aby předly uměle, předly srsti 
kozí.

Numeri 10:35 Když pak počínali jíti s truhlou, říkával Mojžíš: Povstaniž 
Hospodine, a rozptýleni buďte nepřátelé tvoji, a ať utíkají před Tváří tvou, 
kteříž tě v nenávisti mají.

Deuteronomium 2:25 Dnes počnu pouštěti strach a lekání se tebe na lidi, 
kteříž jsou pode Vším nebem, tak že kteřížkoli Uslyší pověst o tobě, třásti 
a lekati se budou Tváři tvé.

Deuteronomium 9:3 Protož věziž dnes, že Hospodin Bůh tvůj, kterýž jde před 
tebou, jest jako oheň spalující. On vyhladí je, a on sníží je před tebou; i 
vyženeš je a vyhladíš je rychle, jakož mluvil tobě Hospodin.

Jozue 2:9 A řekla mužům těm: Vím, že Hospodin dal vám zemi tuto, nebo 
připadl na nás strach váš, tak že oslábli všickni obyvatelé země před Tváří
Vaší.

1 Samuelova 17:48,50 Stalo se pak, že když vstal ten Filistinský, a šel, 
přibližuje se proti Davidovi, pospíšil i David a běžel proti Filistinskému, aby
se s ním potýkal. 50 A tak přemohl David Filistinského prakem a 
kamenem, a udeřiv Filistinského, zabil jej, ačkoli David žádného meče v 
ruce neměl.

Ester 8:17 Ano i v každé krajině i v každém městě, na kteréžkoli místo 
poručení královské a výpověd jeho došla, veselé a radost měli Židé, hody a
dobrou vůli, a mnozí z národů jiných přistupovali k Židům; nebo připadl na 
ně strach Židovský.

Job 29:14 V spravedlnost jsem se Obláčel, a ona ozdobovala mne; jako plášť 
a koruna byl soud můj.

Přísloví 13:11 Statek zle dobytý umenšovati se bude, kdož pak shromažďuje 
rukou, přivětší ho.

Přísloví 13:22 Dobrý zanechává dědictví vnukům, ale zboží hříšného 
zachováno bývá spravedlivému.

Přísloví 22:22,23 Nelup nuzného, proto že nuzný jest, aniž potírej chudého v 
bráně. 23 Nebo Hospodin povede při jejich, a vydře duši těm, kteříž vydírají



jim.
Izajáš 35:8 Bude také tam silnice a cesta, Kteráž cestou svatou slouti bude. 

Nepůjde po ní nečistý, ale bude samých těchto; tou cestou jdoucí i 
nejhloupější nezbloudí.

Izajáš 43:2 Když půjdeš přes vody, s tebou budu, pakli přes řeky, nepřikvačí 
tě; půjdeš-li přes oheň, nespálíš se, aniž plamen chytí se tebe.

Izajáš 49:25 Anobrž tak praví Hospodin: I zajatý lid reku udatnému odjat 
bude, a to, což uchvátil násilník, vyproštěno bude; nebo s tím, kterýž se s 
tebou nesnadní, já se nesnadniti budu, a syny tvé já vysvobodím.

Izajáš 54:17 Žádný nástroj proti tobě udělaný nepodaří se, a každý jazyk, 
povstávající proti tobě na soudu, potupíš. Toť jest dědictví služebníků 
Hospodinových, a spravedlnost jejich ode mne, praví Hospodin.

Izajáš 59:17,19 Nebo oblékl spravedlnost jako pancíř, a lebka spasení na 
hlavě jeho. Oblékl se v roucho pomsty jako v sukni, a oděl se horlivostí 
jako pláštěm, 19 I budou se báti na západ jména Hospodinova, a na 
východu slunce slávy jeho, když se přivalí jako řeka nepřítel, jejž duch 
Hospodinův preč zažene.

Izajáš 61:10 Velice se budu radovati v Hospodinu, a plésati bude duše má v 
Bohu mém; nebo mne oblékl v roucho spasení, a pláštěm spravedlnosti 
přioděl mne jako ženicha, kterýž se strojí ozdobně, a jako nevěstu 
okrašlující se ozdobami svými.

Ezechiel 22:30 Hledaje pak někoho z nich, kterýž by udělal hradbu, a postavil 
se v mezeře před Tváří mou za tuto zemi, abych jí nezkazil, žádného 
nenacházím.

Ezechiel 45:8 To bude míti za vládařství v Izraeli, a nebudou více utiskati 
knížata má lidu mého, ale rozdadí zemi domu Izraelskému po pokoleních 
jejich.

Daniel 4:16(13) Srdce jeho od lidského ať jest rozdílné, a srdce zvířecí nechť 
jest dáno jemu, ažby sedm let vyplnilo se při něm.

Daniel 7:4 První podobná lvu, a křídla orličí měla. Hleděl jsem, až vytrhána 
byla křídla její, jimiž se vznášela od země, tak že na nohách jako člověk 
státi musila, a srdce lidské dáno jest jí.

Zachariáš 4:6 Tedy odpovídaje, mluvil ke mně, řka: Toto jest slovo 
Hospodinovo k Zorobábelovi, řkoucí: Ne silou, ani mocí, ale Duchem mým, 
praví Hospodin zástupů.

Matouš 24:22 A byť nebyli ukráceni dnové ti, nebyl by spasen žádný člověk. 
Ale pro vyvolené ukráceni budou ti dnové.

Matouš 26:41 Bdětež a modlte se, abyste nevešli v pokušení. Duchť zajisté 
hotov jest, ale tělo nemocno.

Marek 10:48-52 I přimlouvali mu mnozí, aby mlčel. Ale on mnohem více volal: 
Synu Davidův, smiluj se nade mnou. 49 Tedy zastaviv se Ježíš, kázal ho 



zavolati. I zavolali toho slepého, řkouce jemu: Dobré mysli buď, vstaň, volá
tě. 50 On pak povrh plášť svůj, a zchopiv se, šel k Ježíšovi. 51 I odpověděv
Ježíš, dí jemu: Co chceš, ať učiním? A slepý řekl jemu: Mistře, ať vidím. 52
Tedy Ježíš řekl jemu: Jdi, víra tvá tě uzdravila. A hned prohlédl, a šel 
cestou za Ježíšem. (Matouš 20:30-34)

Marek 16:20 A oni vyšedše, kázali všudy, a Pán jim pomáhal, a slov jejich 
potvrzoval činěním divů.

Lukáš 14:23 Tedy řekl pán služebníku:Vyjdiž na cesty a mezi ploty, a přinuť 
vjíti, ať se naplní dům můj.

Lukáš 21:15 Jáť zajisté dám vám ústa a moudrost, kteréž nebudou moci 
odolati, ani proti ní ostáti všickni protivníci vaši.

Lukáš 21:36 Protož bděte, všelikého času modléce se, abyste hodni byli ujíti 
všech těch věcí, kteréž se budou díti, a postaviti se před Synem člověka.

Jan 17:15 Neprosímť, abys je vzal z světa, ale abys je zachoval od toho 
zlého.

Skutky 11:23 Kterýž přišed tam, a uzřev milost Boží, zradoval se, a napomínal
všech, aby v úmyslu srdce trvali v Pánu.

Skutky 13:48 A slyševše to pohané, radovali se, a velebili slovo Páně; a 
uvěřili všickni, což jich koli bylo předzřízeno k životu věčnému.

1 Korintským 10:13 Pokušení vás nezachvátilo, než lidské. Ale věrnýť jest 
Bůh, kterýž nedopustí vás pokoušeti nad vaši možnost, ale způsobíť s 
pokušením také i vysvobození, abyste mohli snésti.

1 Korintským 16:9 Nebo otevříny jsou mi tu veliké a mocné dvéře, a 
protivníků mnoho.

2 Korintským 12:9 Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť moc má v 
nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby 
ve mně přebývala moc Kristova.

Efezským 6:11 Oblecte se v celé odění Boží, abyste mohli státi proti útokům 
ďábelským.

Židům 1:7,14 A o andělích zajisté dí: Kterýž činí anděly své duchy, a 
služebníky své plamen ohně; 14 Zdaliž všickni nejsou služební duchové, 
kteříž posílání bývají k službě pro ty, jenž mají dědičně obdržeti spasení?

Jakubův 4:7 Poddejtež se tedy Bohu, a zepřete se ďáblu, i utečeť od vás.
1 Petra 5:10 Bůh pak všeliké milosti, kterýž povolal nás k věčné slávě své v 

Kristu Ježíši, když maličko potrpíte, on dokonalé vás učiň, utvrď, zmocni, i
upevni,
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