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Lukas 17:5 Och apostlarna sade till Herren:» Föröka vår tro.»
Romarbrevet 10:17 Alltså kommer tron av predikan, men predikan i kraft av

Kristi ord.
Lukas 11:1 När han en gång uppehöll sig på ett ställe för att bedja och hade

slutat sin bön, sade en av hans lärjungar till honom:» Herre, lär oss att
bedja, såsom ock Johannes lärde sina lärjungar.»

1 Timoteus 2:1-4 Så uppmanar jag nu framför allt därtill att man må bedja,
åkalla, anropa och tacka Gud för alla människor, 2 för konungar och all
överhet, så att vi kunna föra ett lugnt och stilla liv, på ett i allo fromt och
värdigt sätt. 3 Sådant är gott och välbehagligt inför Gud, vår Frälsare, 4
som vill att alla människor skola bliva frälsta och komma till kunskap om
sanningen.

Sakarja  3:1,2  Sedan  lät  han  mig  se  översteprästen  Josua  stående  inför
HERRENS ängel; och Åklagaren stod vid hans högra sida för att anklaga
honom. 2 Men HERREN sade till Åklagaren:» HERREN skall näpsa dig, du
Åklagare; ja, HERREN skall näpsa dig, han som har utvalt Jerusalem. Är då
icke denne en brand, ryckt ur elden?»

Efesierbrevet 6:12 Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot
kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som
råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna.

Efesierbrevet  6:10,11  För  övrigt,  bliven  allt  starkare  i  Herren  och  i  hans
väldiga kraft. 11 Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen
hålla stånd emot djävulens listiga angrepp.

Efesierbrevet 6:13-17 Tagen alltså på eder hela Guds vapenrustning, så att I
kunnen stå  emot  på den onda dagen och,  sedan I  haven fullgjort  allt,
behålla  fältet.  14  Stån  därför  omgjordade  kring  edra  länder  med
sanningen,  och»varen  iklädda  rättfärdighetens  pansar»,  15  och  haven
såsom skor på edra fötter den beredvillighet som fridens evangelium giver.
16 Och tagen alltid trons sköld, varmed I skolen kunna utsläcka den ondes
alla  brinnande  pilar.  17  Och  låten  giva  eder»frälsningens  hjälm»  och
Andens svärd, som är Guds ord.

Hebreerbrevet  4:12 Ty Guds ord  är  levande och kraftigt  och skarpare  än
något tveeggat svärd,  och tränger igenom, så att  det åtskiljer  själ  och
ande,  märg  och  ben;  och  det  är  en  domare  över  hjärtats  uppsåt  och
tankar.

Lukas 4:8 Jesus svarade och sade till honom:  Gå bort ur min åsyn Satan.»
Det är skrivet: 'Herren, din Gud, skall du tillbedja, och honom allena skall



du tjäna.'»
Efesierbrevet  6:18  Gören  detta  under  ständig  åkallan  och  bön,  så  att  I

alltjämt bedjen i Anden och fördenskull vaken, under ständig uthållighet
och ständig bön för alla de heliga.

1 Samuelsboken 17:45-47 David svarade filistéen:» Du kommer mot mig med
svärd och spjut och lans,  men jag kommer mot dig i  HERREN Sebaots
namn, hans som är Israels härs Gud, den härs som du har smädat.  46
HERREN skall denna dag överlämna dig i min hand, så att jag skall slå ned
dig och taga ditt huvud av dig, och jag skall denna dag giva de filisteiska
krigarnas döda kroppar åt himmelens fåglar och åt jordens vilda djur; så
skola alla länder förnimma att Israel har en Gud. 47 Och hela denna hop
skall förnimma att det icke är genom svärd och spjut som HERREN giver
seger; ty striden är HERRENS, och han skall giva eder i vår hand.»

Lukas 10:17-20 Och de sjuttiotvå kommo tillbaka, uppfyllda av glädje, och
sade:»  Herre,  också de onda andarna  äro  oss  underdåniga  genom ditt
namn.» 18 Då sade han till dem:» Jag såg Satan falla ned från himmelen
såsom en ljungeld. 19 Se, jag har givit eder makt att trampa på ormar och
skorpioner och att förtrampa all ovännens härsmakt, och han skall icke
kunna göra eder någon skada. 20 Dock, glädjens icke över att änglarna
äro  eder  underdåniga,  utan  glädjens  över  att  edra  namn äro  skrivna  i
himmelen.»

2 Korinterna 10:3-5 Ty fastän vi vandra i köttet, föra vi dock icke en strid
efter köttet. 4 Våra stridsvapen äro nämligen icke av köttslig art; de äro
tvärtom så mäktiga inför Gud, att de kunna bryta ned fästen. 5 Ja, vi bryta
ned  tankebyggnader  och  alla  slags  höga  bålverk,  som  uppresas  mot
kunskapen om Gud, och vi taga alla slags tankefunder till fånga och lägga
dem under Kristi lydnad.

Matteus 16:19 Jag skall giva dig himmelrikets nycklar: allt vad du binder på
jorden, det skall vara bundet i himmelen; och allt vad du löser på jorden,
det skall vara löst i himmelen.»

2 Timoteus 1:7 Ty Gud har icke givit oss en försagdbetens ande, utan en
kraftens och kärlekens och tuktighetens ande.

Matteus 12:28,29 Om det åter är med Guds Ande som jag driver ut de onda
andarna, så har ju Guds rike kommit till eder. - 29 Eller huru kan någon gå
in i en stark mans hus och beröva honom hans bohag, såframt han icke
förut har bundit den starke? Först därefter kan han plundra hans hus.

Efesierbrevet  1:13  I  honom  haven  jämväl  I,  sedan  I  haven  fått  höra
sanningens ord, eder frälsnings evangelium, ja, i honom haven I, sedan I
nu ock haven kommit till  tron,  såsom ett  insegel  undfått  den utlovade
helige Ande,

Apgostlagärn 19:6 Och när Paulus lade händerna på dem, kom den helige



Ande över dem, och de talade tungomål och profeterade.
Markus 16:15-17 Och han sade till dem:» Gån ut i hela världen och prediken

evangelium för allt skapat. 16 Den som tror och bliver döpt, han skall bliva
frälst;  men  den  som icke  tror,  han  skall  bliva  fördömd.  17  Och  dessa
tecken skola åtfölja dem som tro: genom mitt namn skola de driva ut onda
andar, de skola tala nya tungomål, 18 ormar skola de taga i händerna, och
om de dricka något dödande gift,  så skall  det alls icke skada dem; på
sjuka skola de lägga händerna, och de skola då bliva friska.»

1 Johannes 1:9 Om vi bekänna våra synder, så är han trofast och rättfärdig,
så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

2 Moseboken 20:5 Du skall icke tillbedja sådana, ej heller tjäna dem; ty jag,
HERREN,  din  Gud,  är  en  nitälskande  Gud,  som  hemsöker  fädernas
missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man
hatar mig,

Psaltaren 109:17 Han älskade förbannelse,  och den kom över honom; han
hade icke behag till välsignelse, och den blev fjärran ifrån honom.

Domarboken 16:16 Då hon nu dag efter dag hårt ansatte honom med denna
sin begäran och plågade honom därmed, blev han så otålig att han kunde
dö,

Efesierbrevet  4:26 »Vredgens, men synden icke»; låten icke solen gå ned
över eder vrede,

Romarbrevet 14:12 Alltså skall var och en av oss inför Gud göra räkenskap
för sig själv.

1 Johannes 2:23 Var och en som förnekar Sonen, han har icke heller Fadern;
den som bekänner Sonen, han har ock Fadern.

Johannes 14:6 Jesus svarade honom:» Jag är vägen och sanningen och livet;
ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Matteus 11:28-30 Kommen till mig, I alla som arbeten och ären betungade, så
skall jag giva eder ro. 29 Tagen på eder mitt ok och lären av mig, ty jag är
saktmodig och ödmjuk i hjärtat; 'så skolen I finna ro för edra själar'. 30 Ty
mitt ok är milt, och min börda är lätt.»

2 Korinterna 6:2 Han säger ju:» Jag bönhör dig i behaglig tid, och jag hjälper
dig på  frälsningens dag.»  Se,  nu  är  den välbehagliga  tiden;  se,  nu  är
frälsningens  dag.

Romarbrevet 10:13 Ty»var och en som åkallar Herrens namn, han skall varda
frälst».
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