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Luukas 17:5 Ja apostolit sanoivat Herralle: "Lisää meille uskoa".
Roomalaisille  10:17  Usko  tulee  siis  kuulemisesta,  mutta  kuuleminen

Kristuksen sanan kautta.
Luukas 11:1  Ja kun hän oli eräässä paikassa rukoilemassa ja oli lakannut,

sanoi  eräs  hänen  opetuslapsistansa  hänelle:  "Herra,  opeta  meitä
rukoilemaan, niinkuin Johanneskin opetti opetuslapsiansa".

1 Timoteus 2:1-4  Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan,
pitämään  esirukouksia  ja  kiittämään  kaikkien  ihmisten  puolesta,  2
kuningasten  ja  kaiken  esivallan  puolesta,  että  saisimme  viettää
rauhallista  ja  hiljaista  elämää  kaikessa  jumalisuudessa  ja
kunniallisuudessa.  3  Sillä  se  on  hyvää  ja  otollista  Jumalalle,  meidän
vapahtajallemme,  4  joka  tahtoo,  että  kaikki  ihmiset  pelastuisivat  ja
tulisivat tuntemaan totuuden.

Sakarja 3:1,2  Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa
Herran enkelin edessä ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan,
häntä syyttämässä. 2 Ja Herra sanoi saatanalle: "Herra nuhdelkoon sinua,
saatana. Nuhdelkoon sinua Herra, joka on valinnut Jerusalemin. Eikö tämä
ole kekäle, joka on tulesta temmattu?"

Efesolaisille 6:12 Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan halli-
tuksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman-
valtiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.

Efesolaisille 6:10,11  Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä
voimassa.  11  Pukekaa  yllenne  Jumalan  koko  sota–asu,  voidaksenne
kestää perkeleen kavalat juonet.

Efesolaisille 6:13-17 Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota–asu,
voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki  suoritettuanne
pysyä pystyssä. 14 Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon
pukunanne  vanhurskauden  haarniska,  15  ja  kenkinä  jaloissanne  alttius
rauhan  evankeliumille.  16  Kaikessa  ottakaa  uskon  kilpi,  jolla  voitte
sammuttaa  kaikki  pahan  palavat  nuolet,  17  ja  ottakaa  vastaan
pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.

Hebrealais 4:12 Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin
mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun
ja hengen,  nivelet  sekä ytimet,  ja  on sydämen ajatusten ja  aivoitusten
tuomitsija;

Luukas  4:8  Jeesus  vastasi  ja  sanoi  hänelle:  "Kirjoitettu  on:  ‘Sinun  pitää



kumartaman Herraa, sinun Jumalaasi, ja häntä ainoata palveleman'."
Efesolaisille  6:18  Ja  tehkää  tämä  kaikella  rukouksella  ja  anomisella,

rukoillen  joka  aika  Hengessä  ja  sitä  varten  valvoen  kaikessa
kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;

1  Samuel  17:45-47  Mutta  Daavid  sanoi  filistealaiselle:  "Sinä  tulet  minua
vastaan  miekan,  peitsen  ja  keihään  voimalla,  mutta  minä  tulen  sinua
vastaan Herran Sebaotin nimeen, Israelin sotajoukon Jumalan, jota sinä
olet häväissyt. 46 Tänä päivänä Herra antaa sinut minun käsiini, ja minä
surmaan sinut, katkaisen sinulta pään ja annan filistealaisten sotajoukon
ruumiit tänä päivänä taivaan linnuille ja metsän pedoille; ja kaikki maat
tulevat tietämään, että Israelilla on Jumala. 47 Ja koko tämä suuri joukko
tulee tietämään, ettei Herra anna voittoa miekan eikä keihään voimalla;
sillä sota on Herran, ja hän antaa teidät meidän käsiimme."

Luukas 10:17-20 Niin ne seitsemänkymmentä palasivat iloiten ja sanoivat:
"Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden". 18 Silloin
hän sanoi heille: "Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niinkuin sala-
man. 19 Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skor-
pioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava.
20 Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan
iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaissa."

2  Korinttolais  10:3-5  Vaikka  me  vaellammekin  lihassa,  emme kuitenkaan
lihan mukaan sodi; 4 sillä meidän sota–aseemme eivät ole lihalliset, vaan
ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. 5
Me  hajotamme maahan  järjen  päätelmät  ja  jokaisen  varustuksen,  joka
nostetaan  Jumalan  tuntemista  vastaan,  ja  vangitsemme  jokaisen
ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle

Matteus 16:19 Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet,  ja
minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä
päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa."

2 Timoteus 1:7 Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan
voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen.

Matteus  12:28,29  Mutta  jos  minä  Jumalan  Hengen  voimalla  ajan  ulos
riivaajia,  niin  on  Jumalan  valtakunta  tullut  teidän  tykönne.  29  Taikka
kuinka  voi  kukaan  tunkeutua  väkevän  taloon  ja  ryöstää  hänen
tavaroitansa, ellei hän ensin sido sitä väkevää? Vasta sitten hän ryöstää
tyhjäksi hänen talonsa.

Efesolaisille 1:13 Hänessä on teihinkin,  sittenkuin olitte kuulleet totuuden
sanan,  pelastuksenne  evankeliumin,  uskoviksi  tultuanne  pantu  luvatun
Pyhän Hengen sinetti,

Apostolien  19:6  Ja kun Paavali  pani  kätensä heidän päälleen,  tuli  heidän



päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat.
Markus  16:15-18  Ja  hän  sanoi  heille:  "Menkää  kaikkeen  maailmaan  ja

saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. 16 Joka uskoo ja kastetaan, se
pelastuu;  mutta  joka  ei  usko,  se  tuomitaan  kadotukseen.  17  Ja  nämä
merkit  seuraavat  niitä,  jotka  uskovat:  minun  nimessäni  he  ajavat  ulos
riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, 18 nostavat käsin käärmeitä, ja jos he
juovat  jotakin  kuolettavaa,  ei  se  heitä  vahingoita;  he  panevat  kätensä
sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi."

1  Johannes  1:9  Jos  me  tunnustamme  syntimme,  on  hän  uskollinen  ja
vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät
kaikesta vääryydestä.

2 Mooses 20:5 Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun
Jumalasi,  olen  kiivas  Jumala,  joka  kostan  isien  pahat  teot  lapsille
kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat;

Psalmit  109:17 Hän rakasti  kirousta,  ja  se kohtasi  häntä;  hän ei  huolinut
siunauksesta, ja se väistyi hänestä kauas.

Tuomarit 16:16 Ja kun hän joka päivä ahdisti  häntä sanoillansa ja vaivasi
häntä, niin hän kiusautui kuollakseen

Efesolaisille  4:26  "Vihastukaa,  mutta  älkää  syntiä  tehkö."  Älkää  antako
auringon laskea vihanne yli,

Roomalaisille  14:12  Niin  on  siis  meidän  jokaisen  tehtävä  Jumalalle  tili
itsestämme.

1 Johannes  2:23  Kuka  ikinä  kieltää  Pojan,  hänellä  ei  ole  Isääkään.  Joka
tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä.

Johannes 14:6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei
kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

Matteus 11:28-30 Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut,
niin minä annan teille levon. 29 Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa
minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon
sielullenne.  30  Sillä  minun  ikeeni  on  sovelias,  ja  minun  kuormani  on
keveä."

2 Korinttolais 6:2 Sillä hän sanoo: "Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut
ja  pelastuksen  päivänä  sinua  auttanut".  Katso,  nyt  on  otollinen  aika,
katso, nyt on pelastuksen päivä.

Roomalaisille  10:13  Sillä  "jokainen,  joka  huutaa  avuksi  Herran  nimeä,
pelastuu".
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