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1 Mojzeszowa 20:6 Tedy mu rzekł Bóg we śnie: Wiemci ja, żeś to w prostości 
serca swego uczynił; i dla tegom cię zawściągnął, abyś nie zgrzeszył 
przeciwko mnie, i nie dopuściłem ci, abyś się jej dotknął.

2 Mojzeszowa 35:21,26 I przyszedł każdy mąż, którego pobudziło serce jego, i 
każdy, w którym dobrowolny był duch jego, przynieśli podarek Panu do 
robienia namiotu zgromadzenia, i do wszelkiej potrzeby jego, i na szaty 
święte. 26 A wszystkie niewiasty których pobudziło serce ich umiejętne, 
przędły sierść kozią.

4 Mojzeszowa 10:35 A gdy się ruszyć miała skrzynia, tedy mawiał Mojżesz: 
Powstań Panie, a niech będą rozproszeni nieprzyjaciele twoi, a niech 
uciekają, którzy cię nienawidzą, przed obliczem twojem.

5 Mojzeszowa 2:25 Dzisiaj pocznę puszczać strach i bojaźń twoję na ludzie, 
którzy są pod wszystkiem niebem, że gdy usłyszą wieść o tobie, drżeć i 
lękać się będą przed tobą.

5 Mojzeszowa 9:3 Przetoż wiedz dzisiaj, że Pan, Bóg twój, który idzie przed 
tobą, jest ogień trawiący: on je wytraci, i on je poniży przed tobą, że je 
wypędzisz, a wygładzisz je prędko, jakoć to obiecał Pan.

Jozuego 2:9 I rzekła do onych mężów: Wiem, że wam dał Pan ziemię tę; bo 
strach wasz przypadł na nas, i osłabiali wszyscy obywatele tej ziemi przed 
wami.

1 Samuela 17:48,50 I stało się, gdy powstał Filistyńczyk, i szedł, a przybliżał 
się przeciwko Dawidowi, że pospieszył i Dawid, a bieżał na spotkanie 
przeciwko Filistynowi: 50 A tak przemógł Dawid Filistyńczyka procą i 
kamieniem, a uderzywszy Filistyńczyka, zabił go, choć miecza nie miał 
Dawid w ręku.

Estery 8:17 Także w każdej krainie, i w każdem mieście, i na wszelkiem 
miejscu, gdziekolwiek rozkaz królewski, i wyrok jego doszedł, mieli Żydzi 
wesele, radość, uczty, i dzień ucieszny; a wiele z narodów onych krain 
zostawali Żydami; albowiem strach był przypadł od Żydów na nie.

Joba 29:14 W sprawiedliwość obłoczyłem się, a ona zdobiła mię; sąd mój był 
jako płaszcz i korona.

Przypowiesci 13:11 Bogactwa żle nabyte umniejszą się; ale kto je zgromadza 
ręką swą, przyczynia ich.

Przypowiesci 13:22 Dobry człowiek zostawia dziedzictwo synom synów 
swoich; ale majętność grzesznika sprawiedliwemu zachowana bywa.

Przypowiesci 22:22,23 Nie odzieraj nędznego, przeto że nędzny jest; ani 
ubogiego w bramie uciskaj. 23 Albowiem Pan się podejmie sprawy ich, i 
wydrze duszę tym, którzy im wydzierają.

Izajasza 35:8 I będzie tam droga i ścieszka, która drogą świętą słynąć będzie; 



nie pójdzie po niej nieczysty, ale będzie dla onych samych. Którzy tą drogą 
pójdą, i głupi nawet, nie zbłądzą.

Izajasza 43:2 Gdy pójdziesz przez wody, będę z tobą, a jeźli przez rzeki, nie 
zaleją cię; pójdzieszli przez ogień, nie spalisz się, a płomień nie imie się 
ciebie.

Izajasza 49:25 Owszem, tak mówi Pan: I pojmany lud mocarzowi odjęty 
będzie, i korzyść okrutnikowi wydarta będzie; albowiem przeciwnikowi 
twemu Ja się sprzeciwię, a synów twoich Ja wyswobodzę.

Izajasza 54:17 Żadne naczynie urobione przeciw tobie nie zdarzy się, a każdy 
język powstawający przeciw tobie na sądzie potępisz. Toć jest dziedzictwo
sług Pańskich, a sprawiedliwość ich odemnie, mówi Pan.

Izajasza 59:17,19 Bo się przyoblókł w sprawiedliwość jako w pancerz, a hełm 
zbawienia na głowie jego; oblókł się w odzienie pomsty jako w szatę, a 
odział się zapalczywością jako płaszczem; 19 I będą się bali, którzy są na 
zachód, imienia Pańskiego, i którzy na wschód słońca, sławy jego. Gdy 
przypadnie nieprzyjaciel jako rzeka, tedy go duch Pański precz zapędzi.

Izajasza 61:10 Weseląc weselić się będą w Panu, a dusza moja rozraduje się 
w Bogu moim; bo mię oblókł w szaty zbawienia, a płaszczem 
sprawiedliwości przyodział mię, jako oblubieńca ozdobnego chwałą, i jako 
oblubienicę ozdobioną w klejnoty swoje.

Ezechiela 22:30 Szukałem między nimi męża, któryby płot ugrodził, i stanął w 
przerwie przed twarzą moją za tą ziemią, abym jej nie zburzył; alem 
żadnego nie znalazł.

Ezechiela 45:8 Ten dział ziemi będzie mu za osiadłość w Izraelu, a nie będą 
więcej uciskali książęta moi ludu mego; ale wydzielą ziemię domowi 
Izraelskiemu według pokolenia ich.

Daniela 4:16 Serce jego od człowieczego niech się odmieni, a serce zwierzęce
niech mu dane będzie, a siedm lat niech pominą nad nim.

Daniela 7:4 Pierwsza podobna lwowi, mając skrzydła orle; i przypatrywałem 
się, aż wyrwane były skrzydła jej, któremi się podnosiła od ziemi, tak, że na
nogach jako człowiek stanęła, a serce człowiecze jej dane jest.

Zachariasza 4:6 Tedy odpowiadając rzekł do mnie, mówiąc: Toć jest słowo 
Pańskie do Zorobabela mówiące: Nie wojskiem ani siłą stanie się to, ale 
duchem moim, mówi Pan zastępów.

Mateusza 24:22 A gdyby nie były skrócone one dni, nie byłoby zbawione żadne
ciało: ale dla wybranych będą skrócone one dni.

Mateusza 26:41 Czujcież, a módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie; 
duchci jest ochotny, ale ciało mdłe.

Marka 10:48-52 I gromiło go wiele ich, aby milczał, ale on tem więcej wołał: 
Synu Dawida! zmiłuj się nade mną. 49 Tedy zastanowiwszy się Jezus, kazał
go zawołać. I zawołano ślepego, mówiąc mu: Ufaj, wstań, woła cię. 50 A on
porzuciwszy płaszcz swój, wstał, i przyszedł do Jezusa. 51 I odpowiadając 



Jezus, rzekł mu: Cóż chcesz, abym ci uczynił? A ślepy mu rzekł: Mistrzu! 
abym przejrzał. 52 A Jezus mu rzekł: Idź, wiara twoja ciebie uzdrowiła. A 
zarazem przejrzał, i szedł drogą za Jezusem. (Mateusza 20:30-34)

Marka 16:20 A oni wyszedłszy kazali wszędy, a Pan im pomagał, i słowa ich 
potwierdzał przez cuda, które czynili.

Lukasza 14:23 I rzekł Pan do sługi: Wynijdź na drogi i między opłotki, a 
przymuś wnijść, aby był napełniony dom mój.

Lukasza 21:15 Albowiem ja wam dam usta i mądrość, której nie będą mogli 
odeprzeć, ani się sprzeciwić wszyscy przeciwnicy wasi.

Lukasza 21:36 Przetoż czujcie, modląc się na każdy czas, abyście byli godni 
ujść tego wszystkiego, co się dziać ma, i stanąć przed Synem człowieczym.

Jana 17:15 Nie proszę, abyś je wziął z świata, ale abyś je zachował ode złego.
Dzieje Apostolskie 11:23 Który tam przyszedłszy a ujrzawszy łaskę Bożą, 

uradował się i napominał wszystkich, aby w przedsięwzięciu serca trwali 
przy Panu.

Dzieje Apostolskie 13:48 A słysząc to poganie, radowali się i wielbili słowo 
Pańskie, i uwierzyli, ilekolwiek ich było sporządzonych do żywota 
wiecznego.

1 Koryntian 10:13 Pokuszenie się was nie jęło, tylko ludzkie; ale wiernyć jest 
Bóg, który nie dopuści, abyście byli kuszeni nad możność waszę, ale uczyni
z pokuszeniem i wyjście, abyście znosić mogli.

1 Koryntian 16:9 Albowiem drzwi mi są otworzone wielkie i mocne, i mam 
wiele przeciwników.

2 Koryntian 12:9 Ale mi rzekł: Dosyć masz na łasce mojej; albowiem moc moja
wykonywa się w słabości. Raczej się tedy więcej chlubić będę z krewkości 
moich, aby we mnie mieszkała moc Chrystusowa.

Efezjan 6:11 Obleczcie się w zupełną zbroję Bożą, abyście mogli stać 
przeciwko zasadzkom dyjabelskim.

Hebrajczyków 1:7,14 A zasię o Aniołach mówi: Który Anioły swoje czyni 
duchami, a sługi swoje płomieniem ognistym. 14 Izali wszyscy nie są 
duchami usługującymi, którzy na posługę bywają posłani dla tych, którzy 
zbawienie odziedziczyć mają?

Jakuba 4:7 Poddajcież się tedy Bogu, a dajcie odpór dyjabłu, a uciecze od 
was.

1 Piotra 5:10 A Bóg wszelkiej łaski, który nas powołał do wiecznej chwały 
swojej w Chrystusie Jezusie, gdy maluczko ucierpicie, ten niech was 
doskonałymi uczyni, utwierdzi, umocni i ugruntuje;
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