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Jeremija  1:18  Sest  vaata,  mina  panen  su  täna  kindlustatud  linnaks  ja 
raudsambaks ning vaskmüüriks kogu maa vastu, Juuda kuningate, selle 
vürstide, preestrite ja maa rahva vastu.

Hesekiel 3:18 Ja ta ütles mulle: 'Inimesepoeg, täida oma kõht ja toida oma 
sisemus selle rullraamatuga, mille ma sulle annan!' Siis ma sõin ja see 
oli mu suus magus nagu mesi.

Jeremija  6:27  Ma  olen  sinu  pannud  oma  rahva  proovijaks,  kindlustatud 
linnaks, et sa õpiksid tundma ja katsuksid järele nende teed.

3 Moosese 26:19 Ma murran teie ülbe kõrkuse ja teen teie taeva raua ja 
teie maa vase sarnaseks.

5 Moosese 23:5 sellepärast et nad ei tulnud teile teel vastu leiva ja veega, 
kui te lahkusite Egiptusest, ja et ta palkas su vastu Bileami, Beori poja 
Petoorist, Mesopotaamiast, sind needma.

Roomlastele 12:21 Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina 
kuri heaga!

Psalmid 143:8,10 Anna mulle vara kuulda oma heldust, sest ma loodan sinu 
peale!  Anna  mulle  teada  tee,  mida  pean  käima,  sest  sinu  poole  ma 
tõstan oma hinge!  10 Õpeta mind tegema sinu meelt mööda, sest sina 
oled mu Jumal! Sinu hea Vaim juhatagu mind tasasel maal!

Psalmid 94:12 Õnnis on mees, keda sina, Issand, karistad ja kellele sina 
õpetad oma Seadust,

Opetussonad 27:12 Tark näeb hädaohtu ja poeb peitu, aga rumalad lähevad 
edasi ja saavad nuhelda.

Filiplastele 2:16 pidades kinni elusõnast. Nii saan kiidelda Kristuse päeval, 
et ma ei ole tühja jooksnud ega tühja vaeva näinud.

Jesaja 49:4 Aga mina ütlesin: Ma olen asjata vaeva näinud, kulutanud oma 
jõudu kasuta ja tühja. Ometi on mu õigus Issanda käes ja mu töötasu on 
mu Jumala juures.

Psalmid 76:4 Seal ta murdis katki välkuvad ammud, kilbi ja mõõga ja sõja. 
Sela. 

Heebrealastele 13:21 valmistagu teid kõiges heas tegema tema tahtmist ja 
saatku  korda  meie  sees,  mis  on  tema  silmis  meelepärane,  Jeesuse 
Kristuse läbi, kellele olgu kirkus igavesti! Aamen.

1 Korintlastele 16:15 Aga ma palun teid, vennad: te teate Stefanase peret, 



et see pere oli Ahhaias esimene pöörduma Kristuse poole. Nemad on 
pühendunud pühade abistamisele.

Filiplastele 1:27 Ainult käituge Kristuse evangeeliumi vääriliselt, et mina, 
olgu tulles ja teid nähes või tulemata jäädes, kuuleksin teie kohta, et te 
püsite ühes vaimus ja ühel meelel, võideldes evangeeliumi usu eest,

1  Korintlastele  15:58  Niisiis,  mu  armsad  vennad,  olge  kindlad, 
kõigutamatud  ning  ikka  innukad  Issanda  töös,  teades,  et  teie 
vaevanägemine Issandas ei ole tühine.

Koloslastele 4:12 Teid tervitab Epafras, kes on pärit teie seast, Kristuse 
Jeesuse sulane, kes alati  võitleb teie eest palvetades, et te püsiksite 
täiuslikena ja oleksite täidetud kõigega, mis on Jumala tahtmine.

2 Kuningate 19:34 Sest ma kaitsen seda linna, et seda päästa iseenese 
pärast ja oma sulase Taaveti pärast.'

Jeremija  15:20,21  Ja  mina  teen  sind  kindlaks  vaskmüüriks  selle  rahva 
vastu; kui nad võitlevad sinu vastu, siis nad ei võida sind, sest mina olen 
sinuga, et sind aidata ja päästa, ütleb Issand. 21 Ja ma päästan sind 
kurjade käest ning lunastan vägivallavalitsejate pihust.'

Psalmid 55:19 Ta lunastab mu hinge rahusse kallalekippujaist, sest need on 
hulgani mu ümber.

Hesekiel 30:24 Ma kinnitan Paabeli kuninga käsivarsi ja annan tema kätte 
oma mõõga; aga vaarao käsivarred ma murran ja ta oigab tema ees, 
nagu haavatud oigavad.

Ilmutus 3:18 Keda iganes mina armastan, neid kõiki ma noomin ja karistan. 
Ole siis innukas ja paranda meelt!

1 Johannese 3:17 Kui nüüd kellelgi on selle maailma vara ja ta näeb oma 
venna olevat puuduses,  ent lukustab oma südame tema eest -  kuidas 
saab Jumala armastus jääda temasse?

Jesaja 50:4 Issand Jumal on mulle andnud õpetatud keele, et ma oskaksin 
vastata väsinule,  virgutada teda sõnaga.  Ta äratab igal  hommikul,  ta 
äratab mu kõrva, et ma kuuleksin õpilaste kombel.

Psalmid 18:40 Sa vöötad mind rammuga sõja jaoks, sa surud maha mu alla 
need, kes tõusevad mu vastu.

2 Saamueli 22:40 Sa vöötad mind rammuga sõja jaoks, sa surud kokku mu 
alla need, kes tõusevad mu vastu.

Psalmid 89:44 Sa oled tagasi pööranud ka tema mõõgatera ega ole teda 
püsti hoidnud sõjas.

Hesekiel 13:6 Nad on näinud tühja ja nende ennustused, kes ütlevad: 'See 
on Issanda sõna!', on valed, sest Issand ei ole neid läkitanud; ometi nad 



ootavad, et sõna täide läheks!
3 Moosese 26:37 Ja nad komistavad üksteise otsa, just nagu mõõga ees, 

kuigi keegi taga ei aja. Te ei suuda oma vaenlastele vastu panna.
1 Korintlastele 14:8 Sest kui pasun teeks ebaselget häält, kes siis hakkaks 

valmistuma sõjaks?
Iiob  15:24  Ahastus  ja  häda  hirmutavad  teda,  vallutavad  tema  nagu 

tapluseks valmis kuningas.
1 Aja  12:9 Ja gaadlastest  läksid Taaveti  juurde kõrbelinnusesse vahvad 

võitlejad, sõjakõlvulised mehed, osavad kilbi ja piigiga, olemiselt otsekui 
lõvid ja kärmed nagu gasellid mägedel: 

1 Aja 12:34,39 Sebulonist viiskümmend tuhat sõjakõlvulist meest, kes olid 
igasugu  sõjariistadega  võitluseks  varustatud,  üksmeelselt  valmis 
aitama;  39  Kõik  need  sõjamehed,  väeosadena  korraldatud,  tulid  siira 
südamega  Hebronisse,  et  tõsta  Taavet  kuningaks  kogu  Iisraeli  üle, 
nõndasamuti  oli  kogu  ülejäänud  Iisrael  üksmeelselt  valmis  Taavetit 
kuningaks tõstma.

Luuka 10:19 Vaata,  ma olen andnud teile meelevalla kõndida madude ja 
skorpionide peal ja vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile iial kahju.

2  Korintlastele  7:10  Jah,  Jumalale  meelepärane  kurvastus  toob 
meeleparanduse päästeks, mida ei kahetseta, maailma kurvastus toob 
aga surma.

2 Timoteosele 2:25,26 kes tasadusega kasvatab vastupanijaid selleks, et 
ehk Jumal annab neile meeleparandust tõe mõistmiseks, 26 ja et nad 
kaineneksid ja pääseksid lahti kuradi paelust, mis on püüdnud nad oma 
tahtmise valda. 

Nehemja  4:15  Nõnda  me  siis  tegime  tööd,  aga  pooled  hoidsid  piike, 
koiduajast kuni tähtede ilmumiseni.

Psalmid 73:24 Oma nõuga juhatad sa mind ja võtad mind viimaks vastu 
ausse.
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