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1 Mooses 20:6 Ja Jumala sanoi hänelle unessa: "Niin, minä tiedän, että sinä 
teit sen vilpittömin sydämin. Sentähden minä estinkin sinut tekemästä 
syntiä minua vastaan enkä sallinut sinun kajota häneen.

2 Mooses 35:21,26 Sitten he tulivat takaisin, jokainen, jonka sydän häntä 
siihen vaati, ja jokainen, jonka henki oli siihen altis, ja toivat antinsa 
Herralle ilmestysmajan valmistamista varten ja kaikkea siinä vietettävää 
jumalanpalvelusta varten ja pyhiä vaatteita varten. 26 ja kaikki naiset, 
joiden taidollinen sydän heitä siihen vaati, kehräsivät vuohenkarvoja.

4 Mooses 10:35 Ja kun arkki lähti liikkeelle, niin Mooses lausui: "Nouse, 
Herra, hajaantukoot sinun vihollisesi, ja sinun vihamiehesi paetkoot sinua".

5 Mooses 2:25 Tästä päivästä alkaen minä saatan kauhuun ja pelkoon sinun 
edessäsi kansat kaiken taivaan alla, niin että, kun ne kuulevat sinusta 
kerrottavan, ne pelkäävät ja vapisevat sinun edessäsi.'

5 Mooses 9:3 Niin tiedä nyt, että Herra, sinun Jumalasi, käy sinun edelläsi 
niinkuin kuluttava tuli; hän hävittää heidät ja nöyryyttää heidät sinun 
edessäsi, ja sinä karkoitat heidät ja hukutat heidät nopeasti, niinkuin Herra
on sinulle puhunut.

Joosua 2:9 "Minä tiedän, että Herra antaa teille tämän maan ja että kauhu 
teitä kohtaan on vallannut meidät ja että kaikki maan asukkaat 
menehtyvät pelkoon teidän edessänne.

1 Samuel 17:48,50 Kun filistealainen lähti tulemaan ja lähestyi Daavidia, niin 
Daavid juoksi nopeasti sotarintaan filistealaista vastaan. 50 Niin sai Daavid
voiton filistealaisesta lingolla ja kivellä ja löi filistealaisen kuoliaaksi, eikä 
Daavidilla ollut miekkaa kädessään.

Ester 8:17 ja jokaisessa maakunnassa ja kaupungissa, joka paikassa, mihin 
kuninkaan käsky ja hänen lakinsa tuli, oli juutalaisilla ilo ja riemu, pidot ja 
juhlat. Ja paljon oli maan kansoista niitä, jotka kääntyivät juutalaisiksi, 
sillä kauhu juutalaisia kohtaan oli vallannut heidät.

Job 29:14 Vanhurskaudella minä vaatetin itseni, ja se verhosi minut; oikeus 
oli minulla viittana ja päähineenä.

Sananlaskut 13:11,22 Tyhjällä saatu tavara vähenee, mutta joka vähin erin 
kokoaa, se saa karttumaan. 22 Hyvä jättää perinnön lastensa lapsillekin, 
mutta syntisen tavara talletetaan vanhurskaalle.

Sananlaskut 22:22,23 Älä raasta vaivaista, siksi että hän on vaivainen, äläkä 
polje kurjaa portissa, 23 sillä Herra ajaa hänen asiansa ja riistää hänen 
riistäjiltään hengen.

Jesaja 35:8 Ja siellä on oleva valtatie, ja sen nimi on "pyhä tie": sitä ei kulje 
saastainen; se on heitä itseänsä varten. Joka sitä tietä kulkee, ei eksy–
eivät hullutkaan.



Jesaja 43:2 Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi, jos virtojen läpi, 
eivät ne sinua upota; jos tulen läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua 
polta.

Jesaja 49:25 Sillä näin sanoo Herra: Vaikka vangit otettaisiinkin sankarilta ja 
saalis riistettäisiin väkevältä, niin minä kuitenkin taistelen sitä vastaan, 
joka sinua vastaan taistelee, ja minä pelastan sinun lapsesi.

Jesaja 54:17 Jokainen ase, joka valmistetaan sinun varallesi, on oleva 
tehoton; ja jokaisen kielen, joka nousee käymään sinun kanssasi oikeutta, 
sinä osoitat vääräksi. Tämä on Herran palvelijain perintöosa, tämä heidän 
vanhurskautensa, minulta saatu, sanoo Herra.

Jesaja 59:17,19 Ja hän puki yllensä vanhurskauden kuin rintahaarniskan ja 
pani pelastuksen kypärin päähänsä, hän puki koston vaatteet puvuksensa 
ja verhoutui kiivauteen niinkuin viittaan. 19 Ja päivän laskun äärillä he 
pelkäävät Herran nimeä ja päivän koittamilla hänen kunniaansa. Sillä se 
tulee kuin padottu virta, jota Herran henki ajaa eteenpäin.

Jesaja 61:10 Minä iloitsen suuresti Herrassa, minun sieluni riemuitsee minun 
Jumalassani, sillä hän pukee minun ylleni autuuden vaatteet ja verhoaa 
minut vanhurskauden viittaan, yljän kaltaiseksi, joka kantaa 
juhlapäähinettä niinkuin pappi, ja morsiamen kaltaiseksi, joka on 
koruillansa kaunistettu.

Hesekiel 22:30 Minä etsin heidän joukostansa miestä, joka korjaisi muurin ja 
seisoisi muurinaukossa minun edessäni maan puolesta, etten minä sitä 
hävittäisi, mutta en löytänyt.

Hesekiel 45:8 Se olkoon hänellä maana, perintömaana Israelissa; ja älkööt 
minun ruhtinaani enää sortako minun kansaani, vaan jättäkööt muun maan 
Israelin heimolle sukukunnittain.

Daniel 4:16(13)Hänen sydämensä muutetaan niin ettei se ole ihmisen sydän ja
hänelle annetaan eläimen sydän. Ja niin kulukoon häneltä seitsemän aikaa.

Daniel 7:4 Ensimmäinen oli kuin leijona, mutta sillä oli kotkan siivet. Minun 
sitä katsellessani reväistiin siltä siivet, ja se nostettiin maasta pystyyn ja 
asetettiin kahdelle jalalle niinkuin ihminen, ja sille annettiin ihmisen sydän.

Sakarja 4:6 Ja hän lausui ja sanoi minulle näin: "Tämä on Herran sana 
Serubbaabelille, näin kuuluva: Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun 
Hengelläni, sanoo Herra Sebaot.

Matteus 24:22 Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; 
mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.

Matteus 26:41 Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen; henki tosin
on altis, mutta liha on heikko."

Markus 10:48-52 Ja monet nuhtelivat häntä saadakseen hänet vaikenemaan. 
Mutta hän huusi vielä enemmän: "Daavidin poika, armahda minua". 49 
Silloin Jeesus seisahtui ja sanoi: "Kutsukaa hänet tänne". Ja he kutsuivat 
sokean, sanoen hänelle: Ole turvallisella mielellä, nouse; hän kutsuu sinua. 



50 Niin hän heitti vaippansa päältään, kavahti seisomaan ja tuli Jeesuksen 
tykö. 51 Ja Jeesus puhutteli häntä sanoen: "Mitä tahdot, että minä sinulle 
tekisin?" Niin sokea sanoi hänelle: "Rabbuuni, että saisin näköni jälleen". 
52 Niin Jeesus sanoi hänelle: "Mene, sinun uskosi on sinut pelastanut". Ja 
kohta hän sai näkönsä ja seurasi häntä tiellä. (Matteus 20:30-34)

Markus 16:20 Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti 
heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta.

Luukas 14:23 Niin Herra sanoi palvelijalle: ‘Mene teille ja aitovierille ja pakota
heitä tulemaan sisälle, että minun taloni täyttyisi;

Luukas 21:15 Sillä minä annan teille suun ja viisauden, jota vastaan eivät 
ketkään teidän vastustajanne kykene asettumaan tai väittämään.

Luukas 21:36 Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa että saisitte voimaa paetak-
senne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.

Johannes 17:15 En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan 
että sinä varjelisit heidät pahasta.

Apostolien 11:23 Ja kun hän saapui sinne ja näki Jumalan armon, niin hän 
iloitsi ja kehoitti kaikkia vakaalla sydämellä pysymään Herrassa.

Apostolien 13:48 Sen kuullessansa pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa
ja uskoivat, kaikki, jotka olivat säädetyt iankaikkiseen elämään.

1 Korinttolais 10:13 Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus; ja 
Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan 
salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte 
sen kestää.

1 Korinttolais 16:9 sillä minulle on avautunut ovi suureen ja hedelmälliseen 
työhön, ja vastustajia on paljon.

2 Korinttolais 12:9 Ja hän sanoi minulle: "Minun armossani on sinulle kyllin; 
sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa". Sentähden minä 
mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi 
minuun asumaan.

Efesolaisille 6:11 Pukekaa yllenne Jumalan koko sota–asu, voidaksenne 
kestää perkeleen kavalat juonet.

Hebrealais 1:7,14 Ja enkeleistä hän sanoo: "Hän tekee enkelinsä tuuliksi ja 
palvelijansa tulen liekiksi"; 14 Eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä, 
palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä?

Jaakob 4:7 Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin
se teistä pakenee.

1 Pietari 5:10 Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät 
iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän 
on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava.
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