
Slovenski - Obljub Pisma - Promises Scriptures

1 Mojzes - I Mojzesova 20:6 In mu reče Bog v sanjah: Saj jaz vem, da si storil 
to v nedolžnosti srca svojega, in tudi ubranil sem ti jaz, da nisi grešil zoper
mene, zato ti nisem pustil dotakniti se je.

2 Mojzes - II Mojzesova 35:21,26 In pridejo, kogarkoli je sililo srce njegovo, 
vsak, čigar duh je bil radovoljen, in prineso Gospodov dar povzdignjenja za 
zgradbo shodnega šotora in za vse službovanje pri njem in za sveta 
oblačila. 26 In vse žene, ki jih je podpiralo njih srce v modrosti, so predle 
kozjo dlako.

4 Mojzes - IV Mojzesova 10:35 In bilo je, kadar je skrinja šla na pot, da je 
dejal Mojzes: Vstani, o Gospod, in naj se razkropé sovražniki tvoji, in tisti, 
ki te sovražijo, naj bežé pred obličjem tvojim.

5 Mojzes - V Mojzesova 2:25 Danes začnem pošiljati strah in grozo pred teboj 
nad ljudstva pod vsem nebom, da se bodo, ko začujejo glas o tebi, tresli in 
trepetali pred teboj.

5 Mojzes - V Mojzesova 9:3 Danes torej vedi, da Gospod, tvoj Bog, gre pred 
teboj kot požigajoč ogenj: on jih potere in on jih potlači pred teboj, ti pa jih
preženeš in v kratkem pokončaš, kakor ti je govoril Gospod.

Jozue - Jozuetova 2:9 in reče možema: Vem, da vam je dal Gospod to deželo, 
ker nas je obšel strah spričo vas in zavoljo vas obupavajo vsi prebivalci te 
dežele.

I Samuelova 17:48,50 In ko se je vzdignil Filistejec in šel bliže proti Davidu, 
pohiti David in teče k bojnim vrstam Filistejcu nasproti. 50 Tako je David 
premogel Filistejca s pračo in s kamenom in ga je udaril in umoril; in ni 
bilo meča v roki Davidovi. 

Estera - Esterina 8:17 In v vsaki pokrajini in po vseh mestih, kamorkoli je 
dospelo kraljevo povelje in njegova postava, so imeli Judje veselje in 
radost, gostijo in praznik. In mnogi izmed ljudstev dežele so postali Judje, 
kajti strah pred Judi jih je prevzel.

Jobova 29:14 Oblačil sem pravičnost – bila mi je v obleko, in gorečnost za 
pravico mi je bila kakor plašč in venec.

Pregovori 13:11 Blago, ki se je dobilo s sleparijo, se zmanjša, kdor pa s 
pošteno roko zbira, ga pomnoži.

Pregovori 13:22 Dobri zapušča dediščino sinov sinovom, grešnikovo 
premoženje pa je shranjeno za pravičnega.

Pregovori 22:22,23 Ne pleni siromaka zato, ker je siromak, in ne teptaj 
ubožca med vrati! 23 Zakaj Gospod se potegne za njiju pravdo in opleni 
dušo njih, ki ju plenijo.

Izaija 35:8 In bode tam cesta in pot, ki se bo imenovala Pot svetosti, po 



kateri ne bo hodil oskrunjeni, temveč bode zanje same; kdor hodi po tej 
poti, tudi nespametni, ne more zaiti.

Izaija 43:2 Ko pojdeš skozi vode, bodem pri tebi, in preko rek, te ne poplavijo;
ko pojdeš skozi ogenj, ne zgoriš in plamen te ne zapali.

Izaija 49:25 Res, tako pravi Gospod: Tudi jetniki velikanovi se mu vzamejo in 
plen siloviteža se otme; kajti jaz se bom boril zoper tiste, ki se s teboj 
bore, in otroke tvoje rešim jaz.

Izaija 54:17 Nobeno orodje, narejeno zoper tebe, ne bo imelo uspeha, in 
sleherni jezik, ki se postavi zoper tebe na sodbo, obsodiš. To je dediščina 
hlapcev Gospodovih in njih pravičnost, ki prihaja od mene, govori Gospod.

Izaija 59:17,19 In oblekel je pravičnost kakor oklep in dejal si čelado 
zveličanja na glavo; oblekel je, pravim, maščevanja oblačilo in ogrnil se je 
z gorečnostjo kakor s plaščem. 19 In bali se bodo od zahoda imena 
Gospodovega in slave njegove od sončnega vzhoda. Ko se kakor reka 
privali sovražnik, ga dih Gospodov zapodi v beg.

Izaija 61:10 Veselil se bom, veselil v Gospodu, raduje se naj duša moja v 
Bogu svojem! Kajti odel me je z obleko zveličanja, s plaščem pravičnosti 
me ogrnil, kakor se ženin po duhovniško pokriva z vencem in kakor se 
nevesta diči z dragotinami svojimi.

Ezekiela 22:30 In iskal sem moža med njimi, ki bi zazidal zid in stopil proti 
meni v razpoko za deželo, a nisem ga našel.

Ezekiela 45:8 V deželi bodi to njemu v posest v Izraelu; in knezi moji ne bodo 
več stiskali ljudstva mojega, temveč izroče deželo hiši Izraelovi po njih 
rodovih.

Daniela 4:16 Tedaj postoji Daniel, ki mu je ime Beltsazar, strmeč skoraj eno 
uro, in misli njegove ga plašijo. Kralj izpregovori in reče: Beltsazar, ne 
plašijo naj te sanje in njih razlaga! Beltsazar odgovori in reče: Gospod moj,
da bi veljale sanje tvojim sovražilcem in neprijateljem tvojim njih razlaga!

Daniela 7:4 Prva je bila kakor lev in je imela peruti orlove; gledal sem, dokler 
niso bile nje peruti izpukane, in bila je povzdignjena od zemlje in 
postavljena na noge kakor človek, in človeško srce ji je bilo dano.

Zaharija 4:6 Tedaj odgovori in mi reče: To je beseda Gospodova Zerubabelu: 
Ne z vojsko, ne z močjo, ampak po mojem duhu, pravi Gospod nad 
vojskami.

Matej - Matevž 24:22 In ko se ne bi tisti dnevi prikrajšali, ne bi se rešil noben 
človek; ali zaradi izvoljencev bodo prikrajšani tisti dnevi.

Matej - Matevž 26:41 Čujte in molite, da ne zajdete v izkušnjavo; duh je sicer 
voljan, ali meso je slabo.

Marko 10:48-52 In mnogi mu prete, naj umolkne; a on le še bolj kriči: Sin 
Davidov, usmili se me! 49 In Jezus se ustavi in veli: Pokličite ga! In 
pokličejo slepca in mu reko: Srčen bodi, vstani, kliče te. 50 On pa vrže s 
sebe plašč svoj, poskoči in pride k Jezusu. 51 In Jezus mu odgovori in 



reče: Kaj hočeš, da naj ti storim? Slepec pa mu reče: Rabuni, da 
izpregledam! 52 In Jezus mu veli: Pojdi, vera tvoja te je rešila. In precej je 
izpregledal, in za Jezusom je šel po poti. (Matej - Matevž 20:30-34)

Marko 16:20 Oni pa so šli in oznanjevali so povsodi, in Gospod je sodeloval z 
njimi in potrjeval besedo s čudeži, ki so se obenem godili.

Luka - Lukež 14:23 Pa veli gospodar hlapcu: Pojdi ven na pota in za ograje in 
sili jih, naj pridejo, da se napolni hiša moja.

Luka - Lukež 21:15 zakaj jaz vam dam usta in modrost, kateri se ne bodo 
mogli upirati, ne ugovarjati vsi nasprotniki vaši.

Luka - Lukež 21:36 Bedite torej vsak čas in molite, da boste mogli ubežati 
vsemu temu, kar se ima zgoditi, in stati pred Sinom človekovim.

Janez 17:15 Ne prosim, da jih vzemi s sveta, ampak da jih obvaruj zlega.
Dejanja Apostolov - Apostolska dela 11:23 Ko pride ta in vidi milost Božjo, se 

razveseli in opominja vse, naj s stanovitnim srcem vztrajajo pri Gospodu.
Dejanja Apostolov - Apostolska dela 13:48 Ko so pa pogani to slišali, so se 

veselili in slavili besedo Gospodovo; in sprejeli so vero, kolikor jih je bilo 
odločenih za večno življenje.

I Korinčanom 10:13 Ni vas nobena izkušnjava zadela razen take, ki jo more 
človek prenesti; zvest pa je Bog, ki vam ne da biti izkušanim nad vašo 
moč, temveč stori z izkušnjavo tudi izhod iz nje, da jo morete prenesti.

I Korinčanom 16:9 Zakaj vrata so mi odprta velika in široka in nasprotnikov je
mnogo.

II Korinčanom 12:9 a dejal mi je: Dosti ti je moja milost; zakaj moč moja se v 
slabosti izkazuje popolna. Torej se bom najrajši hvalil s slabostmi svojimi, 
da se ušotori nad mano moč Kristusova.

Efežanom 6:11 Odenite se z vsem orožjem Božjim, da boste mogli stati zoper 
zvijačne naklepe hudičeve.

Hebrejcem 1:7,14 In o angelih sicer pravi: »On dela angele svoje za vetrove in
služabnike svoje za ognja plamen,« 14 Niso li vsi služabni duhovi, v službo 
pošiljani zaradi njih, ki imajo podedovati zveličanje?

Jakob - Jakobov 4:7 Podložni torej bodite Bogu. Uprite se pa hudiču, in bežal 
bo od vas.

I Petrov 5:10 Bog vse milosti pa, ki vas je poklical v večno slavo svojo v 
Kristusu, vas sam po kratkem trpljenju napravi popolne, utrdi, pokrepča, 
ustanoviti.
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