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Jeremiáš 1:18 A ja, hľa, dal som ťa dnes za ohradené mesto a za železný 
stĺp a za medené múry proti celej zemi, proti kráľom Judska, proti jeho 
kniežatám, proti jeho kňazom a proti ľudu zeme.

Ezechiel  3:18  Keby  som  povedal  bezbožnému:  Istotne  zomrieš!  a 
nenapomenul by si ho ani by si nehovoril, aby si napomenul bezbožného 
a odvrátil ho od jeho bezbožnej cesty zachrániť jeho život, ten bezbožný 
zomrie pre svoju neprávosť, ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky.

Jeremiáš 6:27 Dal so  ťa za zkúšajúceho kovy vo svojom ľude, za hradbu, 
aby si poznal a zkúsil ich cestu.

3 Mojžišova 26:19 a skrúšim pýchu vašej sily a dám, aby vaše nebesia boly 
nad vami jako železo a vaša zem ako meď.

5 Mojžišova  23:5  Avšak  Hospodin,  tvoj  Bôh,  nechcel  počuť Baláma,  ale 
Hospodin, tvoj Bôh, ti obrátil jeho kliatbu na požehnanie, lebo ťa miloval 
Hospodin, tvoj Bôh.

Rimanom 12:21 Nedaj sa premáhať zlému, ale premáhaj dobrým zlé.
Žalmy 143:8,10 Daj, že by som ráno počul tvoju milosť, lebo na teba sa 

nadejem.  Oznám mi  cestu,  ktorou  mám ísť,  lebo k  tebe pozdvihujem 
svoju dušu. 10 Nauč ma činiť tvoju vôľu, lebo si ty môj Bôh; tvoj dobrý 
Duch nech ma vedie po rovnej zemi.

Žalmy  94:12  Blahoslavený  muž,  ktorého  otcovsky  káraš,  Hospodine,  a 
vyučuješ ho zo svojho zákona,

Príslovia 27:12  Opatrný vidiac zlé skryje sa; hlupáci prejdúc zamiešajú sa a 
pykajú.

Filipským 2:16 majúc u seba slovo života mne na chválu v deň Kristov, že 
som nebežal nadarmo ani nadarmo nepracoval.

Izaiáš 49:4 A ja som bol povedal:  Nadarmo som sa namáhal,  daromne a 
márne som trávil svoju silu. No, isteže je môj súd u Hospodina a moja 
práca u môjho Boha.

Žalmy 76:3 V Sáleme povstal jeho stán, a jeho bydlisko bolo položené na 
Sione.

Židom 13:21 nech vás ráči učiniť dokonalými v každom skutku dobrom, aby 
ste činili  jeho vôľu,  pôsobiac vo vás to,  čo je ľúbe pred jeho tvárou, 
skrze Ježiša Krista, ktorému sláva na veky vekov. Ameň.

1 Korintským 16:15 Ale vás prosím, bratia, viete o dome Štefanovom, že je 
prvotinou Achaje, a že sa postavil do služby svätým,

Filipským 1:27 Len obcujte tak, aby to bolo hodno evanjelia Kristovho, aby 



som, či už keď prijdem a vidím vás, a či súc neprítomný počul o vás, že 
stojíte v jednom duchu jednou dušou spolu zápasiac za vieru evanjelia

1 Korintským 15:58 A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, nepohnuteľní, 
rozhojňujúci sa vždycky v diele Pánovom vediac, že vaša práca nie je 
márna v Pánovi.

Kolosenským 4:12  Pozdravuje  vás  Epafras,  ktorý  je  z  vás,  sluha  Krista 
Ježiša, ktorý vždy zápasí za vás na modlitbách, aby ste stáli dokonalí a 
naplnení každou vôľou Božou.

2 Kráľov 19:34 Lebo budem brániť toto mesto a zastávať ho, aby som ho 
zachránil pre seba a pre Dávida, svojho služobníka.

Jeremiáš 15:20,21 A dám ťa tomuto ľudu za medený múr ohradný, a budú 
bojovať proti tebe, ale ťa nepremôžu, lebo ja som s tebou, aby som ťa 
zachránil a aby som ťa vytrhnul, hovorí Hospodin. 21 A vytrhnem ťa z 
ruky zlostníkov a vyslobodím ťa z hrsti násilníkov.

Žalmy 55:18 Večer i ráno i na poludnie sa budem úpenlivo modliť a pokorne 
a nástojne volať, a vyslyší môj hlas.

Ezechiel 30:24 Posilním ramená babylonského kráľa a dám svoj  meč do 
jeho ruky, a polámem ramená faraonove, a bude stenať pred ním ako 
stene ranený na smrť.

Zjavenie 3:18 Radím ti, aby si si kúpil odo mňa zlata prečisteného v ohni, 
aby si zbohatol, a biele rúcho, aby si sa odial, aby sa neukázala hanba 
tvojej nahoty, a kollýrium pomazať svoje oči, aby si videl.

1 Jánov 3:17 A kto by mal majetok tohoto sveta a videl by svojho brata, že 
má nedostatok, a zavrel by pred ním svoje srdce, jako potom zostáva v 
ňom láska Božia?

Izaiáš 50:4 Pán Hospodin mi dal jazyk učených, aby som vedel občerstviť 
ustalého slovom. Budí každého rána, budí mi ucho, aby som počúval ako 
učení.

Žalmy 18:39 Porazil som ich tak, že nemohli povstať; padli pod moje nohy.
2 Samuelova 22:40 Prepasovával si ma silou do boja; zohol si podo mňa 

tých, ktorí povstávali proti mne.
Žalmy 89:43 Vyvýšil si pravicu jeho protivníkov; dal si to, aby sa radovali 

všetci jeho nepriatelia.
Ezechiel 13:6 Vídajú márnosť a veštia lož, ktorí hovoria: Hospodin hovorí, a 

Hospodin ich neposlal, a robia nádej, že postavia slovo.
3 Mojžišova 26:37  Budú padať druh na druha potkýnajúc sa,  jako keby 

utekali pred mečom, hoci ich nikto nebude honiť, ani neobstojíte pred 
svojimi nepriateľmi.

1 Korintským 14:8 Alebo tiež keby trúba vydala neistý zvuk, kto sa bude 
chystať do boja?



Jób 15:24 Desia ho súženie a úzkosť; uderí to na neho jako kráľ, hotový do 
boja.

1 Kronická 12:8 A z Gádovcov oddelili sa a prešli k Dávidovi do pevnosti na 
púšť, udatní mužovia, bojovníci, súci do boja, narábajúci so štítom a s 
ťažkou kopijou, ktorých tvári boli jako tvári ľva, a čo do rýchlosti boli 
jako srny na vrchoch.

1 Kronická 12:33,38  Zo Zabulona vychádzajúcich do vojska, zriaďujúcich 
sa  do boja  so  všelijakými  nástrojami  vojennými,  bolo  päťdesiat  tisíc, 
hotových svorne sa shromaždiť do šíku.  38 Všetci  tí  bojovníci,  hotoví 
shromaždiť  sa  do  šíku,  prišli  úprimným  srdcom  do  Hebrona  urobiť 
Dávida kráľom nad celým Izraelom. Ale aj všetok ostatok Izraela bol ako 
jedno srdce v tom, aby urobili Dávida kráľom.

Lukáš  10:19  Hľa,  dal  som  vám  právo  a  moc  šliapať  po  hadoch  a  po 
škorpionoch a nad všetkou mocou nepriateľa, a nič vám neuškodí.

2 Korintským 7:10 A ženatým, poťažne vydatým, prikazujem, nie ja, ale Pán: 
Žena nech neodchádza od muža.

2 Timoteovi 2:25,26 ktorý v krotkej tichosti karhá tých, ktorý sa protivia, ak 
by im azda Bôh dal pokánie poznať pravdu, 2.26 a aby zase vytriezveli a 
vymanili sa z osídla diablovho, ktorí sú lapení od neho robiť jeho vôľu.

Nehemiáš  4:15   A  stalo  sa,  keď  počuli  naši  nepriatelia,  že  nám  je  to 
oznámené, vtedy zmaril  Bôh ich radu, a tak sme sa všetci navrátili  k 
múru, každý ku svojej práci.

Žalmy 73:24 Veď ma podľa svojej rady a potom ma vezmi do svojej slávy.
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