
захист   Писання - Protection Scriptures  

Єремія  1:18  Бо  Я  ось  сьогодні  поставив  тебе  містом  твердинним,  і 
залізним стовпом, і  мідяними мурами проти всієї цієї землі, проти 
царів Юди, проти його князів, проти його священиків та проти народу 
цієї землі.

Єзекіїль  3:18  Коли  Я  скажу  безбожному:  Конче  помреш,  а  ти  не 
остережеш  його  й  не  будеш  говорити,  щоб  остерегти 
несправедливого від його несправедливої дороги, щоб він жив, то цей 
безбожний помре за свою провину, а його кров Я зажадаю з твоєї 
руки!

Єремія 6:27 Я дав був тебе випробовувачем у народі Моїм, за твердиню, 
щоб ти знав і випробовував їхню дорогу.

Левит 26:19 І зломлю пиху вашої сили, і зроблю ваше небо як залізо, а 
землю вашу як мідь!

Повторення  23:6  Та  не  хотів  Господь,  Бог  твій,  слухати  Валаама,  і 
перемінив тобі Господь, Бог твій, те прокляття на благословення, бо 
любить тебе Господь, Бог твій.

Римлян 12:21 Не будь переможений злом, але перемагай зло добром!
Псалми 143:8 Об'яви мені вранці Своє милосердя, бо на Тебе надіюсь, 

повідом Ти мене про дорогу, якою я маю ходити, бо до Тебе підношу 
я душу свою!

Псалми 143:10 Навчи мене волю чинити Твою, бо Ти Бог мій, добрий 
Дух Твій нехай попровадить мене по рівній землі!

Псалми 94:12 Блаженний той муж, що його Ти караєш, о Господи, і з 
Закону Свого навчаєш його,

Приповісти  27:12 Мудрий бачить  лихе і  ховається,  а  безумні  йдуть  і 
караються.

Филип'ян 2:16 додержуючи слово життя на похвалу мені в день Христа, 
що я біг не надармо, що я працював не надармо.

Ісая 49:4 І Я відповів: Надаремно трудивсь Я, на порожнечу й марноту 
зужив Свою силу: Справді ж з Господом право Моє, і нагорода Моя з 
Моїм Богом.

Псалми 76:4 Він там поламав стріли луку, щита та меча, та війну! Села.
Євреїв 13:21 нехай вас удосконалить у кожному доброму ділі, щоб волю 

чинити  Його,  чинячи  в  вас  любе  перед  лицем  Його  через  Ісуса 
Христа, Якому слава на віки вічні. Амінь.



1 Коринтян 16:15 Благаю ж вас, браття, знаєте ви дім Степанів, що в 
Ахаї він первісток, і що службі святим присвятились вони,

Филип'ян 1:27 Тільки живіть згідно з Христовою Євангелією, щоб, чи 
прийду я й побачу вас, чи й не бувши почув я про вас, що ви стоїте в 
однім дусі, борючись однодушно за віру євангельську,

1  Коринтян  15:58  Отож,  брати  любі  мої,  будьте  міцні,  непохитні, 
збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не 
марнотна у Господі!

Колосян 4:12 Поздоровлює вас Епафрас, що з ваших, раб Христа Ісуса. 
Він  завжди  обстоює  вас  у  молитвах,  щоб  ви  досконалі  були  та 
наповнені всякою Божою волею.

2 Царів 19:34 І це місто Я обороню на спасіння його ради Себе та ради 
Давида, Мойого раба!

Єремія 15:20,21 І дам Я тебе для оцього народу за мура міцного із міді, і 
будуть вони воювати з тобою, та не переможуть тебе: бо Я буду з 
тобою, щоб спасати тебе й щоб тебе рятувати, говорить Господь! 21 І 
врятую тебе з руки злих, і з рук насильників тих тебе визволю!

Псалми 55:19  У  мирі  Він  викупить  душу  мою,  щоб  до  мене вони не 
зближались, бо багато було їх на мене!

Єзекіїль 30:24 І зміцню рамена вавилонського царя, і дам меча Свого в 
його  руку,  і  зламаю  Я  фараонові  рамена,  і  він  буде  стогнати 
стогоном проколеного перед ним.

Об'явлення 3:18 Раджу тобі купити в Мене золота, в огні перечищеного, 
щоб збагатитись, і  білу одежу, щоб зодягтися, і  щоб ганьба наготи 
твоєї не видна була, а мастю на очі намасти свої очі, щоб бачити.

1  Івана  3:17  А  хто  має  достаток  на  світі,  і  бачить  брата  свого  в 
недостачі,  та  серце  своє  зачиняє  від  нього,  то  як  Божа  любов 
пробуває в такому?

Ісая  50:4  Господь  Бог  Мені  дав  мову  вправну,  щоб  уміти  зміцнити 
словом змученого, Він щоранку пробуджує, збуджує вухо Мені, щоб 
слухати, мов учні.

Псалми 18:40 Ти ж для бою мене підперізуєш силою, валиш під мене 
моїх ворохобників.

2 Самуїлова 22:40 Ти ж для бою мене підперізуєш силою, валиш під 
мене моїх ворохобників.

Псалми 89:44 і Ти відвернув вістря шаблі його... у війні ж не підтримав 
його...

Єзекіїль 13:6 Вони бачать марноту та фальшиве чарування, говорячи: 
Говорить Господь, а Господь не посилав їх, та вони мають надію, що 
сповниться слово.



Левит 26:37 І будуть вони спотикатися один об одного, ніби від меча, 
хоч ніхто не женеться за ними. І ви не зможете стати проти ваших 
ворогів...

1  Коринтян  14:8  Бо  коли  сурма  звук  невиразний  дає,  хто  до  бою 
готовитись буде?

Йов 15:24 Страшать його утиск та гноблення, хапають його, немов цар, 
що готовий до бою,

1 Хроніки 12:8 А з ґадян відділилися до Давида до твердині в пустиню 
лицарі  вояки,  мужі  відважні,  на війні,  озброєні  великим щитом та 
списом. А їхні обличчя то обличчя лев'ячі, а щодо швидкости вони 
були, як сарни на горах.

1 Хроніки 12:33 Із Завулона тих, що виходять на війну, що ставляться в 
бойовому порядку зо всякими військовими речами, п'ятдесят тисяч, 
щоб допомагати з цілим серцем.

1  Хроніки  12:38  Усі  ці  люди  військові,  що  ставилися  в  бойовому 
порядку,  цілим серцем поприходили до  Хеврону,  щоб настановити 
Давида царем над усім Ізраїлем. Та й решта Ізраїля були односерді, 
щоб настановити Давида царем.

Лука 10:19 Ось Я владу вам дав наступати на змій та скорпіонів, і на 
всю силу ворожу, і ніщо вам не зашкодить.

2 Коринтян 7:10 Бо смуток для Бога чинить каяття на спасіння, а про 
нього не жалуємо, а смуток світський чинить смерть.

2 Тимофія 2:25,26 що навчав би противників із лагідністю, чи Бог їм не 
дасть покаяння, щоб правду пізнати, 26 щоб визволитися від сітки 
диявола, що він уловив їх для роблення волі своєї.

Неемія  4:9  І  сталося,  як  почули  наші  вороги,  що  нам  те  відоме,  то 
Господь зламав їхній задум, і всі ми вернулися до муру, кожен до 
праці своєї.

Псалми 73:24 Ти Своєю порадою водиш мене,  і  потому до слави Ти 
візьмеш мене!
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