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Jeremia  1:18  Sillä  katso,  minä  teen  sinusta  tänä  päivänä  varustetun 
kaupungin,  rautapatsaan  ja  vaskimuurin  koko  maata  vastaan,  Juudan 
kuninkaita, sen ruhtinaita, sen pappeja vastaan ja maan kansaa vastaan.

Hesekiel  3:18  Jos  minä  sanon  jumalattomalle:  sinun  on  kuolemalla 
kuoltava,  mutta  sinä  et  häntä  varoita  etkä  puhu  varoittaaksesi 
jumalatonta  hänen  jumalattomasta  tiestänsä,  että  pelastaisit  hänen 
henkensä, niin jumalaton kuolee synnissänsä, mutta hänen verensä minä 
vaadin sinun kädestäsi.

Jeremia  6:27  Minä  olen  asettanut  sinut  kansani  koettelijaksi, 
suojavarustukseksi,  että  oppisit  tuntemaan  ja  koettelisit  heidän 
vaelluksensa.

3 Mooses 26:19 Ja minä murran teidän ylpeän uhmanne; minä teen teidän 
taivaanne raudankovaksi ja maanne vasken kaltaiseksi.

5 Mooses 23:5 Mutta Herra, sinun Jumalasi, ei tahtonut kuulla Bileamia, 
vaan Herra, sinun Jumalasi, muutti kirouksen sinulle siunaukseksi, sillä 
Herra, sinun Jumalasi, rakasti sinua.

Roomalaisille 12:21 Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha 
hyvällä.

Psalmit 143:8 Suo minun varhain kuulla sinun armoasi, sillä sinuun minä 
turvaan.  Osoita minulle tie,  jota minun tulee käydä,  sillä sinun tykösi 
minä ylennän sieluni.

Psalmit 143:10 Opeta minut tekemään sitä, mikä sinulle kelpaa, sillä sinä 
olet minun Jumalani. Sinun hyvä Henkesi johdattakoon minua tasaista 
maata.

Psalmit 94:12 Autuas se mies, jota sinä, Herra, kuritat ja jolle sinä opetat 
lakisi,

Sananlaskut 27:12 Mielevä näkee vaaran ja kätkeytyy, mutta yksinkertaiset 
käyvät kohti ja saavat vahingon.

Filippil 2:16 tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi 
Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa 
nähnyt.

Jesaja  49:4  Mutta  minä  sanoin:  "Hukkaan  minä  olen  itseäni  vaivannut, 
kuluttanut  voimani  turhaan  ja  tyhjään;  kuitenkin  on  minun  oikeuteni 
Herran huomassa, minun palkkani on Jumalan tykönä".

Psalmit 76:4 Siellä hän mursi jousen salamat, kilven ja miekan ja sodan. 
Sela.

Hebrealais  13:21  hän  tehköön  teidät  kykeneviksi  kaikkeen  hyvään, 
voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa, ja vaikuttakoon teissä sen, mikä 
on hänelle otollista, Jeesuksen Kristuksen kautta; hänelle kunnia aina ja 



iankaikkisesti! Amen.
1  Korinttolais  16:15  Mutta  minä  kehoitan  teitä,  veljet:  te  tunnette 

Stefanaan perhekunnan ja tiedätte, että se on Akaian ensi hedelmä ja 
että he ovat antautuneet pyhien palvelukseen.

Filippil 1:27 Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, 
että minä, tulinpa sitten teidän tykönne ja näin teidät tai olin tulematta, 
saan kuulla teistä, että te pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä 
taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta,

1  Korinttolais  15:58  Sentähden,  rakkaat  veljeni,  olkaa  lujat, 
järkähtämättömät,  aina  innokkaat  Herran  työssä,  tietäen,  että  teidän 
vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.

Kolossal 4:12 Tervehdyksen lähettää teille teikäläinen Epafras, Kristuksen 
Jeesuksen  palvelija,  joka  rukouksissaan  aina  taistelee  teidän 
puolestanne, että te pysyisitte täydellisinä ja täysin vahvoina kaikessa, 
mikä on Jumalan tahto.

2 Kuningasten 19:34 Sillä minä varjelen tämän kaupungin ja pelastan sen 
itseni tähden ja palvelijani Daavidin tähden."

Jeremia 15:20,21 Ja minä teen sinut vahvaksi vaskimuuriksi tätä kansaa 
vastaan, ja he sotivat sinua vastaan, mutta eivät voita sinua; sillä minä 
olen sinun kanssasi, minä vapahdan ja pelastan sinut, sanoo Herra. 21 
Minä  pelastan  sinut  pahain  käsistä  ja  päästän  sinut  väkivaltaisten 
kourista."

Psalmit 55:19 Hän päästää minun sieluni heistä rauhaan, etteivät he minua 
saavuta; sillä paljon on niitä, jotka ovat minua vastaan.

Hesekiel  30:24  Baabelin  kuninkaan  käsivarret  minä  vahvistan  ja  annan 
miekkani hänen käteensä; mutta faraolta minä murskaan käsivarret, ja 
hän voihkii hänen edessänsä, niinkuin kaadettu voihkii.

Ilmestyskirja  3:18  Minä  neuvon  sinua  ostamaan  minulta  kultaa,  tulessa 
puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit 
eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, 
että näkisit.

1 Johannes 3:17 Jos nyt jollakin on tämän maailman hyvyyttä ja hän näkee 
veljensä  olevan  puutteessa,  mutta  sulkee  häneltä  sydämensä,  kuinka 
Jumalan rakkaus saattaa pysyä hänessä?

Jesaja 50:4 Herra, Herra on minulle antanut opetuslasten kielen, niin että 
minä taidan sanalla virvoittaa väsynyttä;  hän herättää aamu aamulta, 
herättää minun korvani kuulemaan opetuslasten tavalla.

Psalmit 18:40 Sinä vyötät minut voimalla sotaan, sinä painat vastustajani 
minun alleni.

2 Samuel 22:40 Sinä vyötät minut voimalla sotaan, sinä painat vastustajani 
minun alleni.

Psalmit 89:44 Sinä olet kääntänyt takaisin hänen miekkansa terän etkä ole 



sodassa pitänyt häntä pystyssä.
Hesekiel 13:6 Mitä he ovat nähneet, on petosta, ja heidän ennustelunsa on 

valhetta, kun he sanovat: ‘Näin sanoo Herra', vaikka Herra ei ole heitä 
lähettänyt; ja he muka odottavat, että hän toteuttaisi heidän sanansa.

3  Mooses  26:37  Ja  he  kompastuvat  toinen  toiseensa  niinkuin  miekkaa 
paeten, vaikka ei kukaan aja heitä takaa; ja te ette voi pitää puolianne 
vihollisianne vastaan.

1  Korinttolais  14:8  Niinikään,  jos  pasuna  antaa  epäselvän  äänen,  kuka 
silloin valmistautuu taisteluun?

Job  15:24  Tuska  ja  ahdistus  kauhistuttavat  häntä,  masentavat  hänet 
niinkuin kuningas valmiina hyökkäykseen.

1  Aikakirja  12:8  Gaadilaisista  meni  Daavidin  puolelle  vuorilinnaan, 
erämaahan,  sotaurhoja,  sotakelpoisia  miehiä,  kilpeä  ja  keihästä 
käyttäviä,  jotka  olivat  näöltään  kuin  leijonat  ja  nopeat  kuin  gasellit 
vuorilla:

1  Aikakirja  12:33  Sebulonista  sotakelpoisia  miehiä,  kaikkinaisilla  sota–
aseilla  sotaan  varustettuja,  viisikymmentä  tuhatta,  yksimielisiä 
sotarintaan järjestymään;

1 Aikakirja  12:38 Kaikki  nämä sotilaat,  sotarintaan järjestyneinä,  tulivat 
ehyellä  sydämen halulla  Hebroniin  tehdäkseen  Daavidin  koko  Israelin 
kuninkaaksi.  Myöskin  koko  muu  Israel  oli  yksimielinen  tehdäkseen 
Daavidin kuninkaaksi.

Luukas 10:19 Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja 
skorpioneja  ja  kaikkea  vihollisen  voimaa,  eikä  mikään  ole  teitä 
vahingoittava.

2  Korinttolais  7:10  Sillä  Jumalan  mielen  mukainen  murhe  saa  aikaan 
parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu; mutta 
maailman murhe tuottaa kuoleman.

2 Timoteus 2:25,26 hänen tulee sävyisästi ojentaa vastustelijoita; ehkäpä 
Jumala  antaa  heille  mielenmuutoksen,  niin  että  tulevat  tuntemaan 
totuuden 26 ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut 
tahtoansa tekemään.

Nehemia  4:15  Sitten  kuin  vihollisemme olivat  kuulleet,  että  me  olimme 
saaneet  tietää  asian  ja  että  Jumala  oli  tehnyt  heidän  hankkeensa 
tyhjäksi, palasimme me kaikki takaisin muurille, itsekukin työhönsä.

Psalmit 73:24 Sinä talutat minua neuvosi mukaan ja korjaat minut viimein 
kunniaan.
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