
T  iteket     Írás   -   Protection  

Jeremiás 1:18  Mert ímé én erősített várossá, vasoszloppá és érczbástyává 
teszlek  ma téged  mind  ez  egész  földön,  Júda  királyai,  fejedelmei  és 
papjai ellen és a föld népe ellen.

Ezékiel 3:18  Ha ezt mondom a hitetlennek: Halálnak halálával halsz meg, 
és te őt meg nem inted és nem szólasz, hogy visszatérítsd a hitetlent az 
ő gonosz útjáról, hogy éljen: az a gonosztevő az ő vétke miatt hal meg, 
de vérét a te kezedből kívánom meg.

Jeremiás 6:27  Próbálóvá tettelek téged az én népem között; őrállóvá, hogy 
megismerd és megpróbáld az ő útjokat.

3  Mózes 26:19   És  megtöröm  a  ti  megátalkodott  kevélységeteket,  és 
olyanná  teszem  az  eget  felettetek,  mint  a  vas,  a  földeteket  pedig 
olyanná, mint a réz.

5 Mózes 23:5  De az Úr, a te Istened nem akarta meghallgatni Bálámot; 
hanem fordította az Úr, a te Istened az átkot néked áldásodra, mivelhogy 
szeretett téged az Úr, a te Istened.

Rómaiakhoz 12:21  Ne győzettessél  meg a  gonosztól,  hanem a gonoszt 
jóval győzd meg.

Zsoltárok 143:8,10  Korán hallasd velem kegyelmedet, mert bízom benned! 
Mutasd  meg  nékem  az  útat,  melyen  járjak,  mert  hozzád  emelem 
lelkemet! 10  Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te 
vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen engem az egyenes földön.

Zsoltárok 94:12  Boldog  ember  az,  a  kit  te  megfeddesz  Uram,  és  a  kit 
megtanítasz a te törvényedre;

Példabeszédek 27:12  Az eszes meglátja a bajt, elrejti magát; az esztelenek 
neki mennek, kárát vallják.

Filippiekhez 2:16  Életnek beszédét tartván elébök; hogy dicsekedhessem 
majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam 
hiába.

Ézsaiás 49:4  És én mondám: Hiába fáradoztam, semmire és haszontalan 
költöttem el erőmet; de az Úrnál van ítéletem, és jutalmam Istenemnél.

Zsoltárok 76:4,5  Ragyogó  vagy  te,  felségesebb,  mint  a  zsákmányadó 
hegyek.

Zsidókhoz 13:21   Tegyen  készségesekké  titeket  minden  jóra,  hogy 
cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálván ti bennetek, a mi kedves ő 
előtte a Jézus Krisztus által, a kinek dicsőség örökkön örökké. Ámen.

1  Korintusi 16:15  Intelek pedig titeket,  atyámfiai,  hiszen tudjátok,  hogy 
Stefanásnak  háznépe  Akhája  zsengéje,  +és  ők  a  szenteknek  való 
szolgálatra adták magukat.

Filippiekhez 1:27  Csakhogy a Krisztus evangyéliomához méltóan viseljétek 
magatokat, hogy akár oda menvén és látván titeket, akár távol lévén, azt 



halljam  dolgaitok  felől,  hogy  megállotok  egy  lélekben,  egy  érzéssel 
viaskodván az evangyéliom hitéért;

1  Korintusi 15:58   Azért  szerelmes  atyámfiai  erősen  álljatok, 
mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak+dolgában mindenkor, tudván, 
hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.

Kolosséiakhoz 4:12   Köszönt  titeket  Epafrás,  ki  ti  közületek  való, 
Krisztusnak szolgája, mindenkor tusakodván ti érettetek imádságaiban, 
hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek 
minden akaratjában.

2  Királyok 19:34  És megoltalmazom e várost,  hogy megtartsam azt,  én 
érettem és Dávidért, az én szolgámért.

Jeremiás 15:20,21  És  e  nép ellen  erős  érczbástyává teszlek  téged,  és 
viaskodnak  ellened,  de  nem  győzhetnek  meg  téged,  mert  én  veled 
vagyok, hogy megvédjelek és megszabadítsalak téged, azt mondja az Úr! 
21  És megszabadítlak téged a gonoszok kezeiből, és kimentelek téged a 
hatalmaskodók markából.

Zsoltárok 55:19,20 Meghallja Isten és megfelel nékik, (mivelhogy ő eleitől 
fogva  trónol,  Szela),  a  kik  nem akarnak megváltozni  és  nem félik  az 
Istent.

Ezékiel 30:24  És megerősítem Babilon királyának karjait, és adom az én 
fegyveremet kezébe, és eltöröm a Faraó karjait,  és nyögni fog előtte, 
mint a megsebesültek szoktak.

Jelenések 3:18  Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált 
aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és 
ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral 
kend meg a te szemeidet, hogy láss.

1 János 3:17  A kinek pedig van miből élnie e világon, és elnézni, hogy az ő 
atyjafia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, miképen marad meg 
abban az Isten szeretete?

Ézsaiás 50:4  Az Úr Isten bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudja erősítni 
a megfáradtat beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, 
hogy hallgassak, miként a tanítványok.

Zsoltárok 18:40,41 És megadtad, hogy ellenségeim meghátráltak, és az én 
gyűlölőimet elpusztíthattam.

2  Sámuel 22:40  Mert te erővel öveztél fel engem a harczra, Lenyomtad 
azokat, kik ellenem támadtak.

Zsoltárok 89:44,45 Eltörlötted az ő fényességét, és az ő királyi székét a 
földre vetetted.

Ezékiel 13:6   Hívságot  láttak  s  hazug  jövendölgetést,  kik  ezt  mondják: 
Monda az Úr!  holott az Úr nem bocsátotta őket,  és még várják, hogy 
betelik beszédök.

3 Mózes 26:37  És egymásra hullanak, mint a fegyver előtt, pedig senki sem 



kergeti őket, és nem lesz megállásotok a ti ellenségeitek előtt.
1  Korintusi 14:8  Mert ha a trombita bizonytalan zengést tészen, kicsoda 

készül a harczra?
Job 15:24   Háborgatják  őt  a  nyomorúság  és  rettegés;  leverik  őt,  mint 

valami háborúra felkészült király.
1  Krónika 12:8  A Gáditák közül is menének Dávidhoz, mikor a pusztában 

vala az erősségben,  erős és hadakozó férfiak,  paizsosok,  dárdások, a 
kiknek orczájok, mint az oroszlánnak orczája és gyorsaságra hasonlók a 
hegyen lakozó+vadkecskékhez.

1  Krónika 12:33   A  Zebulon  fiai  közül  a  harczra  kimenők,  minden 
hadiszerszámokkal felkészülve, ötvenezeren valának, készek a viadalra 
állhatatos szívvel.

1  Krónika 12:38  Mindezek hadakozó férfiak,  a  viadalra  elkészülve,  egy 
értelemmel mentek vala Hebronba, hogy Dávidot az egész Izráel felett 
királylyá válaszszák, sőt ezeken kivül is az egész Izráel egy szívvel azon 
volt, hogy Dávidot királylyá válaszszák.

Lukács 10:19  Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon 
tapodjatok,  és  az  ellenségnek  minden  erején;  és  semmi  nem  árthat 
néktek.

2  Korintusi 7:10  Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való 
megbánhatatlan megtérést szerez; a világ szerint való szomorúság pedig 
halált szerez.

2  Timóteushoz 2:25,26  A ki szelíden fenyíti az ellenszegülőket; ha talán 
adna  nékik  az  Isten  megtérést  az  igazság  megismerésére, 26   És 
felocsudnának az ördög tőréből, foglyokká tétetvén az Úr szolgája által 
az Isten akaratára.

Nehemiás 4:15   És  lőn,  hogy  meghallották  a  mi  ellenségeink,  hogy 
megtudtuk  az  ő  szándékukat,  és  hogy  Isten  semmivé  tette  az  ő 
tanácsokat: megtérénk mi mindnyájan a kőfalhoz, kiki az ő munkájához;

Zsoltárok 73:24   Tanácsoddal  igazgatsz  engem,  és  azután  dicsőségbe 
fogadsz be engem.
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