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Lukas 17:5 Og Apostlene sagde til Herren: "Giv os mere Tro!"
Romerne 10:17 Altså kommer Troen af det. som høres, men det, som høres,

kommer igennem Kristi Ord.
Lukas 11:1 Og det  skete,  da han var  på et Sted og bad,  at en af  hans

Disciple sagde til ham, da han holdt op: "Herre!lær os at bede, som også
Johannes lærte sine Disciple."

1 Timotheus 2:1-4 Jeg formaner da først af alt til, at der holdes Bønner,
Påkaldelser, Forbønner, Taksigelser for alle Mennesker, 2 for Konger og
alle dem, som ere i Højhed, at vi må leve et roligt og stille Levned i al
Gudsfrygt og Ærbarhed; 3 dette er smukt og velbehageligt for Gud, vor
Frelser,  4  som  vil,  at  alle  Mennesker  skulle  frelses  og  komme  til
Sandheds Erkendelse.

Sakaria 3:1,2 Derpå lod han mig se Ypperstepræsten Josua, og han stod
foran Herrens Engel, medens Satan stod ved hans højre Side for at føre
Klage imod ham. 2 Men Herren,sagde til Satan: "HERREN true dig, Satan,
HERREN true dig, han, som udvalgte Jerusalem. Er denne ikke en Brand,
som er reddet ud af Ilden?"

Efeserne 6:12 Thi for os står Kampen ikke imod Blod og Kød, men imod
Magterne, imod Myndighederne, imod Verdensherskerne i dette Mørke,
imod Ondskabens Åndemagter i det himmelske.

Efeserne 6:10,11 For øvrigt bliver stærke i Herren og i hans Styrkes Vælde!
11 Ifører eder Guds fulde Rustning, for at I må kunne bolde Stand imod
Djævelens snedige Anløb.

Efeserne 6:13-17 Derfor tager Guds fulde Rustning på, for at I må kunne stå
imod på den onde Dag og bestå efter at have fuldbyrdet alt. 14 Så står da
omgjordede  om eders  Lænd  med  Sandhed  og  iførte  Retfærdighedens
Panser.  15  Fødderne  ombundne  med  Kampberedthed  fra  Fredens
Evangelium; 16 og i alle Forhold løfter Troens Skjold, med hvilket I ville
kunne slukke alle den ondes gloende Pile,  17 og tager imod Frelsens
Hjelm og Åndens Sværd, som er Guds Ord,

Hebræerne 4:12 Thi Guds Ord er levende og kraftigt og skarpere end noget
tveægget  Sværd  og  trænger  igennem,  indtil  det  deler  Sjæl  og  Ånd,
Ledemod såvel som Marv, og dømmer over Hjertets Tanker og Råd.

Lukas 4:8 Og Jesus svarede ham og sagde: "Der er skrevet: Du skal tilbede



Herren din Gud og tjene ham alene."
Efeserne 6:18 idet I under al Påkaldelse og Bøn bede til enhver Tid i Ånden

og ere årvågne dertil i al Vedholdenhed og Bøn for alle de hellige,
1 Samuel 17:45-47 David svarede Filisteren:  "Du kommer imod mig med

Sværd og Spyd og kastevåben, men jeg kommer imod dig i Hærskarers
Herres, Israels Slagrækkers Guds, Navn, ham, du har hånet. 46 I Dag
giver HERREN dig i min Hånd; jeg skal slå dig ned og hugge Hovedet af
dig  og  i  Dag  give  Himmelens  Fugle  og  Jordens  vilde  Dyr  din  og
Filisterhærens døde Kroppe, for at hele Jorden kan kende, at der er en
Gud i Israel, 47 og for at hele denne Forsamling kan kende, at HERREN
ikke giver Sejr ved Sværd eller Spyd; thi HERREN råder for Kampen, og
han vil give eder i vor Hånd!"

Lukas 10:17-20 Men de halvfjerdsindstyve vendte tilbage med Glæde og
sagde: "Herre! også de onde Ånder ere os lydige i dit Navn." 18 Men han
sagde til dem: "Jeg så Satan falde ned fra Himmelen som et Lyn. 19 Se,
jeg har givet eder Myndighed til at træde på Slanger og Skorpioner og
over hele Fjendens Magt, og slet intet skal skade eder. 20 Dog, glæder
eder ikke derover, at Ånderne ere eder lydige; men glæder eder over, at
eders Navne ere indskrevne i Himlene."

2 Korinthierne 10:3-5 Thi om vi end vandre i Kødet, så stride vi dog ikke
efter Kødet; 4 thi vore Stridsvåben er ikke kødelige, men mægtige for
Gud til Fæstningers Nedbrydelse, 5 idet vi nedbryde Tankebygninger og
al  Højhed,  som rejser  sig  imod  Erkendelsen  af  Gud,  og  tage  enhver
Tanke til Fange til Lydighed imod Kristus

Mattæus 16:19 Og jeg vil  give dig Himmeriges Riges Nøgler, og hvad du
binder på Jorden, det skal være bundet i Himlene, og hvad du løser på
Jorden, det skal være løst i Himlene."

2 Timotheus 1:7 Thi Gud har ikke givet os Fejgheds Ånd, men Krafts og
Kærligheds og Sindigheds Ånd.

Mattæus 12:28,29 Men dersom jeg uddriver de onde Ånder ved Guds Ånd,
da er jo Guds Rige kommet til eder. 29 Eller hvorledes kan nogen gå ind i
den  stærkes  Hus  og  røve  hans  Ejendele,  uden  han  først  binder  den
stærke? Da kan han plyndre hans Hus.

Efeserne 1:13 i hvem også I,  da I hørte Sandhedens Ord, Evangeliet om
eders Frelse, i hvem I også, da I bleve troende, bleve beseglede med
Forjættelsens hellige Ånd,

Apostlenes 19:6 Og da Paulus lagde Hænderne på dem, kom den Helligånd
over dem, og de talte i Tunger og profeterede.



Markus 16:15-18 Og han sagde til  dem: "Går ud i al Verden og prædiker
Evangeliet for al Skabningen! 16 Den, som tror og bliver døbt, skal blive
frelst; men den, som ikke tror, skal blive fordømt. 17 Men disse Tegn
skulle følge dem, som tro: I mit Navn skulle de uddrive onde Ånder; de
skulle tale med nye Tunger; 18 de skulle tage på Slanger, og dersom de
drikke nogen Gift, skal det ikke skade dem; på syge skulle de lægge
Hænder, og de skulle helbredes."

1 Johannes 1:9 Dersom vi bekende vore Synder, er han trofast og retfærdig,
så at han forlader os Synderne og renser os fra al Uretfærdighed.

2 Mosebog 20:5 du må ikke tilbede eller dyrke det, thi jeg HERREN din Gud
er en nidkær Gud, der indtil tredje og fjerde Led straffer Fædres Brøde på
Børn af dem, som hader mig,

Salme  109:17  han  elsked  Forbandelse,  så  lad  den  nå  ham;  Velsignelse
yndede han ikke, den blive ham fjern!

Dommer 16:16 Da hun således stadig pinte og plagede ham med sine Ord,
blev hans Sjæl træt til Døden,

Efeserne 4:26 Blive I  vrede,  da synder ikke; lad ikke Solen gå ned over
eders Forbitrelse;

Romerne 14:12 Altså skal hver af os gøre Gud Regnskab for sig selv.
1 Johannes 2:23 Hver den, som fornægter Sønnen, har ej heller Faderen;

den, som bekender Sønnen, har også Faderen.
Johannes 14:6 Jesus siger til ham: "Jeg er Vejen og Sandheden og Livet;

der kommer ingen til Faderen uden ved mig.
Mattæus 11:28-30 Kommer hid til mig alle, som lide Møje og ere besværede,

og jeg vil give eder Hvile. 29 Tager mit Åg på eder, og lærer af mig; thi
jeg er sagtmodig og ydmyg af Hjertet; så skulle I finde Hvile for eders
Sjæle. 30 Thi mit Åg er gavnligt, og min Byrde er let."

2 Korinthierne 6:2 (han siger jo: "På en behagelig Tid bønhørte jeg dig, og
på en Frelsens Dag hjalp jeg dig." Se, nu er det en velbehagelig Tid, se,
nu er det en Frelsens Dag;)

Romerne 10:13 Thi hver den, som påkalder Herrens Navn, skal blive frelst.
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