BOŽÍ OCHRANA A JEHO SLIBY
Žalmy 121:7-8 Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé
vycházení a vcházení nyní i navěky.
Žalmy 118:17 Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových činech.
Nahum 1:7 Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.
Deuteronomium 33:27 Odvěký Bůh je tvým útočištěm, věčné náručí tě podepře. Tvé nepřátele před tebou
žene a říká: `Vyhlaď je!´
Žalmy 61:4 ty jsi moje útočiště a pevná věž proti nepříteli.
Žalmy 46:2-3 Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná. Proto se nebudeme bát, i kdyby
se země propadla a hory hroutily se do moře,
2 Timoteovi 4:18 Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva
na věky věků, amen.
Žalmy 23:1 Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. 4 I když půjdu roklí šeré smrti,
nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
6 Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu
vracet do nejdelších časů.
Žalmy 91:1-3 Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu: "Mé
útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám." Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.
Žalmy 91:5-6 Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne, moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež
šíří zhoubu za poledne.
Žalmy 91:9-11 Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se
k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
Přísloví 3:21-26 Můj synu, ať toto ti nesejde z očí. Zachovej si pohotovost a důvtip. To dá tvé duši život a
milost tvému hrdlu. Tehdy půjdeš bezpečně svou cestou, tvá noha se neporaní. Ulehneš-li, nebudeš se
strachovat, ulehneš a příjemný bude tvůj spánek. Neboj se náhlého strachu, až přijde spoušť na svévolníky.
Hospodin bude po tvém boku, bude střežit před pastí tvou nohu.
Sofonjáš 3:15 Rozsudek nad tebou Hospodin zrušil, zbavil tě nepřítele. Král Izraele, Hospodin, je
uprostřed tebe, neboj se už zlého!
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