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Буття 20:6 І промовив до нього Бог у сні: І Я знаю, що в чистоті свого серця
вчинив ти оце, і Я теж удержав тебе, щоб не згрішив проти Мене. Тому 
то не дав Я тобі доторкнутись до неї.

Вихід 35:21,26 І приходили кожен чоловік, кого вело серце його, і кожен, 
кого дух його чинив щедрим, і приносили приношення Господеві для 
роботи скинії заповіту, і на кожну працю його, і на священні шати. 26 І 
всі жінки, кого вело їхнє серце, пряли козину вовну.

Числа 10:35 І бувало, коли ковчег вирушав, то Мойсей промовляв: Устань 
же, о Господи, і хай розпорошаться Твої вороги, і хай повтікають Твої 
ненависники з-перед Твойого лиця.

Повторення 2:25 Того дня Я зачну наводити страх та жах перед тобою на 
народи під усім небом, які, коли почують чутку про тебе, то затремтять, 
і жахнуться перед тобою.

Повторення 9:3 І познаєш сьогодні, що Господь, Бог твій, Він Той, що 
переходить перед тобою, як огонь поїдаючий, Він вигубить їх і Він 
понижуватиме їх перед тобою. І ти виженеш їх і вигубиш їх незабаром, 
як Господь говорив був тобі.

Навин 2:9 і сказала до тих людей: Я знаю, що Господь дав вам цей Край, і 
що жах перед вами напав на нас, і що всі мешканці цього Краю 
умлівають зо страху перед вами.

1 Самуїлова 17:48,50 І сталося, коли филистимлянин устав і пішов, і 
зблизився до Давида, то Давид поспішив і побіг до лави навпроти 
филистимлянина. 50 І отак переміг Давид филистимлянина пращею та 
каменем, і вдарив він филистимлянина, та й убив його, а меча не було 
в Давидовій руці.

Естер 8:17 І в кожній окрузі та в кожному місті, куди досягає слово царя та
закон його, була юдеям радість та веселість, бенкет та свято! І багато-
хто з народів краю стали юдеями, бо на них напав страх перед юдеям.

Йов 29:14 Зодягавсь я у праведність, і вона зодягала мене, немов плащ та 
завій було право моє.

Приповісти 13:11 Багатство, заскоро здобуте, поменшується, хто ж збирає
помалу примножує.

Приповісти 13:22 Добрий лишає спадок і онукам, маєток же грішника 
схований буде для праведного.

Приповісти 22:22,23 Не грабуй незаможнього, бо він незаможній, і не 
тисни убогого в брамі, 23 бо Господь за їхню справу судитиметься, і 
грабіжникам їхнім ограбує Він душу.

Ісая 35:8 І буде там бита дорога та путь, і будуть її називати: дорога свята, 



не ходитиме нею нечистий, і вона буде належати народові його; не 
заблудить також нерозумний, як буде тією дорогою йти.

Ісая 43:2 Коли переходитимеш через води, Я буду з тобою, а через річки 
не затоплять тебе, коли будеш огонь переходити, не попечешся, і не 
буде палити тебе його полум'я.

Ісая 49:25 Бо Господь каже так: Полонені відібрані будуть від сильного, і 
врятована буде здобич насильника, і Я стану на прю із твоїми 
суперечниками, синів же твоїх Я спасу.

Ісая 54:17 Жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху, і 
кожнісінького язика, який стане з тобою до суду, осудиш. Це спадщина
Господніх рабів, а їхнє оправдання від Мене, говорить Господь!

Ісая 59:17,19 і Він зодягнув справедливість, як панцер, а шолома спасіння 
на Свою голову, і зодягнув шати помсти, як одяг, і покрився горливістю,
мов би плащем! 19 І будуть боятися Ймення Господнього з заходу, а 
слави Його зо схід сонця, бо прийде, як річка рвучка, вітер Господній її 
пожене,

Ісая 61:10 Я радісно буду втішатися Господом, нехай звеселиться душа 
моя Богом моїм, бо Він зодягнув мене в шату спасіння, і в одежу 
праведности мене вбрав, немов молодому, поклав Він на мене вінця, і 
мов молоду, приоздобив красою мене!

Єзекіїль 22:30 І шукав Я між ними чоловіка, що поставив би загороду, і 
став би в виломі перед Моїм обличчям за цей Край, щоб Я не знищив 
його, та Я не знайшов!

Єзекіїль 45:8 землі; це буде йому за володіння в Ізраїлі, і Мої князі не 
будуть уже тиснути народу Мого, а Край дадуть Ізраїлевому домові, 
їхнім племенам.

Даниїл 4:16(13) Його людське серце змінять, і буде дане йому серце 
звірине, і сім часів перейдуть над ним.

Даниїл 7:4 Передній був, як лев, а крила в нього орлині. Я бачив, аж ось 
були вирвані йому крила, і він був піднятий від землі, і поставлений на 
ноги, як людина, і серце людське було йому дане.

Захарія 4:6 І відповів він, і сказав мені, говорячи: Оце таке Господнє слово
до Зоровавеля: Не силою й не міццю, але тільки Моїм Духом, говорить 
Господь Саваот.

Матвій 24:22 І коли б не вкоротились ті дні, не спаслася б ніяка людина; 
але через вибраних дні ті вкоротяться.

Матвій 26:41 Пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спробу, бадьорий бо 
дух, але немічне тіло.

Марк 10:48-52 І сварились на нього багато-хто, щоб мовчав, а він іще 
більше кричав: Сину Давидів, змилуйся надо мною! 49 І спинився Ісус 
та й сказав: Покличте його! І кличуть сліпого та й кажуть йому: Будь 
бадьорий, устань, Він кличе тебе. 50 А той скинув плаща свого, і скочив



із місця, і прибіг до Ісуса. 51 А Ісус відповів і сказав йому: Що ти хочеш,
щоб зробив Я тобі? Сліпий же Йому відказав: Учителю, нехай я прозрю! 
52 Ісус же до нього промовив: Іди, твоя віра спасла тебе! І той зараз 
прозрів, і пішов за Ісусом дорогою. (Матвій 20:30-34)

Марк 16:20 І пішли вони, і скрізь проповідували. А Господь помагав їм, і 
стверджував слово ознаками, що його супроводили. Амінь.

Лука 14:23 І сказав пан рабові: Піди на дороги й на загороди, та й силуй 
прийти, щоб наповнився дім мій.

Лука 21:15 бо дам Я вам мову та мудрість, що не зможуть противитись чи 
суперечити їй всі противники ваші.

Лука 21:36 Тож пильнуйте, і кожного часу моліться, щоб змогли ви 
уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед Сином 
Людським!

Іван 17:15 Не благаю, щоб Ти їх зо світу забрав, але щоб зберіг їх від 
злого.

Дії 11:23 А він, як прийшов і благодать Божу побачив, звеселився, і всіх 
став просити, щоб серцем рішучим трималися Господа.

Дії 13:48 А погани, почувши таке, раділи та Слово Господнє хвалили. І всі 
ті, хто призначений був в життя вічне, увірували.

1 Коринтян 10:13 Досягла вас спроба не інша, тільки людська; але вірний 
Бог, Який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, 
але при спробі й полегшення дасть, щоб знести могли ви її.

1 Коринтян 16:9 бо двері великі й широкі мені відчинилися, та багато 
противників...

2 Коринтян 12:9 І сказав Він мені: Досить тобі Моєї благодаті, бо сила Моя 
здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитись своїми 
немочами, щоб сила Христова вселилася в мене.

Ефесян 6:11 Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти 
хитрощів диявольських.

Євреїв 1:7,14 А про Анголів Він говорить: Ти чиниш духів Анголами Своїми,
а палючий огонь Своїми слугами. 14 Чи не всі вони духи служебні, що 
їх посилають на службу для тих, хто має спасіння вспадкувати?

Якова 4:7 Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, то й утече 
він від вас.

1 Петра 5:10 А Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави Своєї
в Христі, нехай Сам удосконалить вас, хто трохи потерпів, хай упевнить,
зміцнить, уґрунтує.
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