
Pismo - Protection

Jeremiasza  1:18  Bo  oto  Ja  postanawiam cię  dziś  miastem obronnem,  i 
słupem żelaznym, i murem miedzianym przeciwko tej wszystkiej ziemi, 
przeciwko  królom  Judzkim,  przeciwko  książętom  ich,  przeciwko 
kapłanom ich, i przeciwko ludowi tej ziemi;

Ezechiela 3:18 Gdybym Ja rzekł  niepobożnemu: Śmiercią umrzesz,  a  nie 
napomniałbyś go, i nie mówiłbyś, abyś go odwiódł od niezbożnej drogi 
jego,  tak,  żebyś  go  przy  żywocie  zachował,  tedy  onci  niezbożny  w 
nieprawości swojej umrze; ale krwi jego z ręki twojej szukać będę.

Jeremiasza  6:27  Dałem  cię  za  basztę  i  za  wieżę  w  ludu  moim,  abyś 
upatrywał i doświadczał drogi ich.

3 Mojzeszowa 26:19 I zetrę pychę mocy waszej, i uczynię niebo nad wami 
jako żelazo, a ziemię waszę jako miedź;

5 Mojzeszowa 23:5 Acz nie chciał Pan, Bóg twój, wysłuchać Balaama, ale 
obrócił Pan, Bóg twój, tobie jego przeklęstwo w błogosławieństwo; bo 
cię umiłował Pan, Bóg twój.

Rzymian 12:21 Nie daj się zwyciężyć złemu, ale złe dobrem zwyciężaj.
Psalmów 143:8 Spraw, abym rano słyszał  miłosierdzie twoje, bo w tobie 

ufam; oznajmij mi drogę, którąbym miał chodzić; bo do ciebie podnoszę 
duszę moję.

Psalmów 143:10 Naucz mię czynić wolę  twoję,  albowiemeś ty Bóg mój; 
duch twój dobry niech mię prowadzi po ziemi prawej.

Psalmów  94:12  Błogosławiony  jest  mąż,  którego  ty  ćwiczysz,  Panie!  a 
zakonu twego uczysz go.

Przypowiesci 27:12 Ostrożny, upatrując złe, ukrywa się; ale prostak wprost 
idąc, w szkodę popada.

Filipian  2:16  Zachowywując  słowa  żywota  ku  chlubie  mojej  w  dzień 
Chrystusowy, żem darmo nie bieżał i darmo nie pracował.

Izajasza  49:4  A  Jam  rzekł:  Nadarmom  pracował,  próżnom  i  daremnie 
zniszczył siłę moję; wszakże sąd mój jest u Pana, a praca moja u Boga 
mego.

Psalmów 76:4 Tamci połamał ogniste strzały łuków, tarczę, i miecz, i wojnę. 
Sela.

Hebrajczyków  13:21  Niech  was  doskonałymi  uczyni  w  każdym  uczynku 
dobrym ku czynieniu woli swojej, sprawując w was to, co przyjemnego 
przed  obliczem  jego,  przez  Jezusa  Chrystusa,  któremu  niech  będzie 
chwała na wieki wieków. Amen.

1 Koryntian 16:15 A proszę was, bracia! wiedzcie, iż dom Stefanowy jest 
pierwiastkiem Achai, a iż sami siebie oddali na posługiwanie świętym.

Filipian  1:27  Tylko  się  tak  sprawujcie,  jako  przystoi  Ewangielii 
Chrystusowej, abym, lub przyjdę i oglądam was, lub nie przyjdę, słyszał o 



was,  iż  stoicie  w  jednym  duchu,  jednomyślnie  bojując  w  wierze 
Ewangielii.

1  Koryntian  15:58  A  tak,  bracia  moi  mili!  bądźcie  mocni,  nieporuszeni, 
obfitujący w uczynku Pańskim zawsze, wiedząc, iż praca wasza nie jest 
nadaremna w Panu.

Kolosan 4:12 Pozdrawia was Epafras, który z was jest sługa Chrystusowy, 
który zawsze bojuje za was w modlitwach, abyście stali doskonałymi i 
zupełnymi we wszelkiej woli Bożej.

2  Któlewska 19:34 Bo będę bronił  miasta  tego,  i  zachowam je sam dla 
siebie, i dla Dawida, sługi mego.

Jeremiasza  15:20,21  Bom  cię  postawił  przeciw  ludowi  temu  jako  mur 
miedziany  i  obronny;  i  będą  walczyć  przeciwko  tobie,  ale  cię  nie 
przemogą; bom Ja z tobą, abym cię wybawiał i wyrywał, mówi Pan. 21 
Wyrwę cię zaiste z rąk ludzi złych, i odkupię cię z rąk okrutników.

Psalmów 55:9 Odkupi duszę moję, abym był w pokoju od wojny przeciwko 
mnie; bo ich wiele było przy mnie.

Ezechiela 30:24 Umocnię zasię ramiona króla Babilońskiego, i dam miecz 
mój  w ręce jego,  a  ramiona Faraonowe złamię,  i  będzie stękał  przed 
obliczem jego, jako stęka zraniony na śmierć.

Objawienie 3:18 Radzę ci, abyś kupił u mnie złota w ogniu doświadczonego, 
abyś  był  bogaty,  i  szaty  białe,  abyś  był  obleczony,  a  żeby  się  nie 
okazywała sromota nagości twojej; a oczy twoje namaż maścią wzrok 
naprawiającą, abyś widział.

1 Jana 3:17 A kto by miał majętność świata tego i widziałby brata swego 
potrzebującego, a zawarłby wnętrzności swoje przed nim, jakoż w nim 
zostaje miłość Boża?

Izajasza  50:4  Panujący  Pan  dał  mi  język  umiejętny,  abym  umiał  czasu 
przygodnego mówić słowo upracowanemu. Budzi mię na każdy zaranek, 
pobudza uszy moje, abym słuchał tak jako uczący się pilnie.

Psalmów 18:40 Tyś mię opasał mocą ku bitwie; powstawających przeciwko 
mnie obaliłeś pod mię.

2 Samuela 22:40 Tyś mię przepasał mocą ku bitwie, a powaliłeś pod mię 
powstające przeciwko mnie.

Psalmów 89:44 I ostrze miecza jego stępiłeś, a nie ratowałeś go w bitwie.
Ezechiela 13:6 Widzą marność i wieszczbę kłamliwą; powiadają: Pan mówi, 

choć ich Pan nie posłał; i cieszą lud, aby tylko utwierdzili słowo swe.
3 Mojzeszowa 26:37 I padnie jeden na drugiego jako od miecza, choć ich 

nikt gonić nie będzie; ani się ostoicie przed nieprzyjacioły waszymi.
1 Koryntian 14:8 Albowiem jeźliby trąba niepewny głos dała, któż się do 

boju gotować będzie?
Joba 15:24 Straszą go utrapienie i ucisk, i zmocnią się przeciwko niemu 

jako król gotowy do boju.



1 Kronik 12:8 A z pokolenia Gadowego zbiegli byli do Dawida na miejsce 
obronne na puszczę mężowie duży, mężowie sposobni do boju, noszący 
tarcz i kopiję, których twarze były jako lwie tarze, a jako sarny po górach 
prędcy;

1  Kronik  12:33  Z  pokolenia  Zabulonowego,  którzy  wychodzili  na  wojnę, 
gotowych  do  boju  z  każdym  orężem  wojennym,  pięćdziesiąt  tysięcy, 
stawających w szyku jednostajnem sercem.

1 Kronik 12:38 Ci wszyscy mężowie waleczni sprawni ku bitwie, sercem 
uprzejmem  przyszl  do  Hebronu,  aby  postanowili  Dawida  królem  nad 
wszystkim Izraelem. Nadto i wszyscy inni z Izraela jednego serca byli, 
aby postanowili królem Dawida.

Lukasza  10:19  Oto  wam  daję  moc,  abyście  deptali  po  wężach  i  po 
niedźwiadkach i po wszystkiej mocy nieprzyjacielskiej,  a nic wam nie 
uszkodzi.

2  Koryntian  7:10  Albowiem  smutek,  który  jest  według  Boga,  pokutę 
sprawuje ku zbawieniu, której nikt nie żałuje; ale smutek według świata 
sprawuje śmierć.

2  Tymoteusza  2:25,26  Który  by  w  cichości  nauczał  tych,  którzy  się 
sprzeciwiają, owaby im kiedy Bóg dał pokutę ku uznaniu prawdy, 26 Aby 
obaczywszy się, wywikłali się z sidła dyjabelskiego, od którego pojmani 
są ku czynieniu woli jego.

Nehemiasza 4:15 A gdy usłyszeli nieprzyjaciele nasi, iż nam to oznajmiono, 
tedy rozproszył Bóg radę ich, a myśmy się wszyscy wrócili do murów, 
każdy do roboty swojej.

Psalmów  73:24  Według  rady  swej  prowadź  mię,  a  potem  do  chwały 
przyjmiesz mię.

Pastor T. John Franklin
Church of Salvation, Healing, and Deliverance

COS-HAD.org


