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1 Mojžišova 20:6 A Bôh mu riekol vo sne: I ja viem, že si to urobil v prostote 
svojho srdca, a preto som ťa i ja zdržal, aby si nezhrešil proti mne; pre tú 
príčinu som ti nedal, aby si sa jej dotknul.

2 Mojžišova 35:21,26 A prišli, každý jeden, ktorého ponúklo jeho srdce, a 
každý, koho učinil jeho duch ochotným, a doniesli obeť pozdvihnutia 
Hospodinovu na prácu na stáne shromaždenia a na každú jeho službu a na 
sväté rúcha. 26 A taktiež i všetky ženy, ktoré v múdrosti ponúklo ich 
srdce, priadly koziu srsť.

4 Mojžišova 10:35 A bolo, kedykoľvek sa rušala truhla, že povedal Mojžiš: 
Povstaň, Hospodine, aby sa rozpŕchli tvoji nepriatelia, a aby utekali pred 
tvojou tvárou tí, ktorí ťa nenávidia!

5 Mojžišova 2:25 Tohoto dňa začnem dávať tvoj strach a tvoju bázeň na ľudí 
pod celým nebom. Tí, ktorí počujú zvesť o tebe, budú sa triasť a budú sa 
svíjať od strachu pred tebou.

5 Mojžišova 9:3 Ale dnes budeš vedieť, že Hospodin, tvoj Bôh, je ten, ktorý 
ide pred tebou, zožierajúci oheň, on ich zahladí, on ich poníži pred tebou, a
vyženieš ich a zahubíš ich rýchle, tak ako ti hovoril Hospodin.

Józua 2:9 a povedala mužom: Viem, že vám Hospodin dal túto zem, a že váš 
strach padol na nás, a že zmalátneli pred vami všetci obyvatelia zeme, ani 
čo by sa boli rozplynuli jako voda.

1 Samuelova 17:48,50 A stalo sa, keď potom povstal Filištín, išiel a blížil sa 
proti Dávidovi, poponáhľal sa Dávid a bežal smerom proti vojsku 
nepriateľa, oproti Filištínovi. 50 A tak premohol Dávid Filištína prakom a 
kameňom a uderiac Filištína zabil ho, keď aj nemal Dávid v ruke meča.

Ester 8:17 A vo všetkých krajinách a vo všetkých mestách, na každom 
mieste, kam došlo slovo kráľovo a jeho zákon, mali Židia radosť a 
veselosť, hostinu a dobrý deň, sviatok. A mnohí z národov zeme 
pristupovali čo do náboženstva k Židom, lebo padol na nich strach Židov.

Jób 29:14 Obliekal som sa v spravedlivosť, a ona si obliekala mňa; jako plášť
a jako turban bol môj súd.

Príslovia 13:11  Majetok, hriešne nadobudnutý, sa bude umenšovať; ale ten, 
kto sbiera rukou, rozmnoží.

Príslovia 13:22 Dobrý zanecháva dedičstvo až synom synov, a majetok toho, 
kto hreší, je zachovaný spravedlivému.

Príslovia 22:22,23 Nezdieraj chudobného preto, že je chudobný, ani nedrť 
biedneho v bráne. 23 Lebo Hospodin bude riešiť ich pravotu a vydrie dušu 
tým, ktorí im vydierajú.

Izaiáš 35:8 A bude tam hradská a cesta, ktorá sa bude volať svätou cestou; 



neprejde po nej nečistý, ale bude pre nich pre samých, takže idúc tou 
cestou ani hlúpi nezablúdia.

Izaiáš 43:2 Keď pojdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezatopia 
ťa; keď pojdeš cez oheň nepopáliš sa, a plameň sa ťa nechytí.

Izaiáš 49:25 Áno, takto hovorí Hospodin: I zajatí junákovi budú mu odňatí, 
jako i plen násilníkov bude vyprostený. A s tým, kto sa pravotí s tebou, ja 
sa budem pravotiť a tvojich synov ja zachránim.

Izaiáš 54:17 Niktorý nástroj, utvorený proti tebe, sa nepodarí, a každý jazyk, 
ktorý by povstal proti tebe na súde, odsúdiš. To je dedičstvo služobníkov 
Hospodinových a ich spravedlivosť odo mňa, hovorí Hospodin.

Izaiáš 59:17,19 A obliekol spravedlivosť ako pancier a lebku spasenia položil 
na svoju hlavu, obliekol sa v rúcho pomsty jako v sukňu a odial sa 
horlivosťou jako plášťom. 19 A tak sa budú báť mena Hospodinovho od 
západu a od východu slnca jeho slávy. Keď prijde protivník hoci jako rieka,
Duch Hospodinov ho zaženie.

Izaiáš 61:10 Preveľmi sa radujem v Hospodinovi, moja duša plesá v mojom 
Bohu, lebo ma obliekol do rúcha spásy, odial ma plášťom spravedlivosti; 
som ako ženích, ktorý si kňazsky zdobí hlavu stuhami, a jako nevesta, 
ktorá sa krášli svojimi ozdobami.

Ezechiel 22:30 A hľadal som človeka zpomedzi nich, ktorý by spravil ohradu a
postavil sa v medzeru pred mojou tvárou za tú zem, aby som ju nezkazil, 
ale som nenašiel.

Ezechiel 45:8 To bude jeho zo zeme za državie v Izraelovi, a nebudú viacej 
moje kniežatá utiskovať môjho ľudu, ale zem dajú domu Izraelovmu po ich
pokoleniach.

Daniel 4:16 Vtedy sa preľakol Daniel, ktorému bolo meno Baltazár, a 
zhrozený stál asi za jednu hodinu, a jeho myšlienky ho desily. A kráľ 
odpovedal a riekol: Baltazáre, nech ťa nedesí sen ani jeho výklad! Na to 
odpovedal Baltazár a riekol: Môj pane, nech platí sen tým, ktorí ťa 
nenávidia, a jeho výklad tvojim nepriateľom.

Daniel 7:4 Prvé bolo jako lev a malo krýdla orla. Hľadel som, až mu boly 
krýdla vytrhané, a bolo pozdvihnuté od zeme a postavené na dve nohy jako
človek, a bolo mu dané srdce človeka.

Zachariáš 4:6 A odpovedal a riekol mi: Toto je slovo Hospodinovo k 
Zorobábelovi hovoriac: Nie silou ani mocou, ale mojím Duchom, hovorí 
Hospodin Zástupov.

Matúš 24:22 A keby neboly zkrátené tie dni, nebolo by zachránené niktoré 
telo; ale pre vyvolených budú zkrátené tie dni.

Matúš 26:41 Bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia! Duch síce je 
hotový, ale telo je krehké.

Marek 10:48-52 A mnohí mu dohovárali, aby mlčal, ale on tým väčšmi kričal: 
Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou! 49 Vtedy postál Ježiš a kázal ho 



zavolať. A zavolali slepého a vraveli mu: Dúfaj, vstaň, volá ťa. 50 A on 
odhodiac svoj plášť vyskočil a išiel k Ježišovi. 51 A Ježiš odpovedal a 
riekol mu: Čo chceš, aby som ti učinil? A slepý mu povedal: Rabbúni, žeby 
som videl. 52 Vtedy mu povedal Ježiš: Iď, tvoja viera ťa uzdravila! A hneď 
prezrel a išiel tou cestou za Ježišom. (Matúš 20:30-34)

Marek 16:20 A oni vyšli a kázali všade a Pán spoluúčinkoval a potvrdzoval 
slovo tým, že ho sprevádzaly divy. Ameň.

Lukáš 14:23 A pán povedal sluhovi: Vyjdi na cesty a medzi ploty a prinúť 
vojsť, aby sa naplnil môj dom!

Lukáš 21:15 lebo ja vám dám ústa a múdrosť, ktorej nebudú môcť odolať ani 
pred ňou obstáť niktorí vaši protivníci.

Lukáš 21:36 Preto teda bdejte každého času, modliac sa, žeby ste boli uznaní
za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať, a postaviť sa pred 
Synom človeka.

Ján 17:15 Neprosím, žeby si ich vzal zo sveta, ale žeby si ich zachoval od 
zlého.

Skutky Apoštolov 11:23  ktorý, keď prišiel a uvidel tú milosť Božiu, zaradoval
sa a napomínal všetkých, aby v predsavzatí srdca zotrvali verní Pánovi,

Skutky Apoštolov 13:48 Keď to počuli pohania, radovali sa a oslavovali slovo 
Pánovo, a uverili všetci, koľko ich bolo odriadených do večného života.

1 Korintským - Prvý Korinťanom 10:13 Iba ľudské pokušenie vás zachvátilo, 
nijaké iné. Ale Bôh je verný, ktorý vás nedá pokúšať nad vašu možnosť, 
ale spôsobí s pokušením aj východ z neho, aby ste mohli zniesť.

1 Korintským - Prvý Korinťanom 16:9 lebo sú mi veľké dvere otvorené a 
účinné, a protivníkov mnoho.

2 Korintským - Druhý Korinťanom 12:9 a povedal mi: Dosť ti je moja milosť. 
Lebo moja moc sa dokonáva v slabosti. Teda najradšej sa budem chváliť 
svojimi slabosťami, aby prebývala na mne moc Kristova.

Efezským - Efezanom 6:11 Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť 
proti taktike a úskočnosti diablovej.

Židom 1:7,14 A o anjeloch hovorí: Ktorý činí svojich anjelov vetrami a svojich 
svätoslužobníkov plameňom ohňa. 14 Či nie sú všetci svätoslužobnými 
duchami, posielanými do služby pre tých, ktorí majú zdediť spasenie?

Jakubov 4:7 Poddajte sa tedy Bohu a sprotivte sa diablovi, a utečie od vás.
1 Petrov - Prvý Petrov 5:10 Ale Bôh každej milosti, ktorý nás povolal do svojej

večnej slávy v Kristu Ježišovi, keď ešte málo potrpíte, on sám vás dokoná,
upevní, zmocní, položí na pevný základ.
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