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1 Moseboken 20:6 Då sade Gud till honom i drömmen:» Ja, jag vet att 
du har gjort detta i ditt hjärtas oskuld, och jag har själv hindrat dig 
från att synda mot Mig; därför har jag icke tillstatt dig att komma vid
henne.

2 Moseboken 35:21,26 Sedan kommo de tillbaka, var och en som av sitt
hjärta manades därtill; och var och en som hade en därtill villig ande
bar fram en gärd åt HERREN till förfärdigande av uppenbarelsetältet 
och till allt arbete därvid och till de Heliga kläderna. 26 och alla 
kvinnor som av sitt hjärta manades därtill och hade lärt konsten 
spunno gethår.

4 Moseboken 10:35 Och så ofta arken bröt upp, sade Mose:» Stå upp, 
HERRE; må dina fiender varda förskingrade, och må de som hata dig 
fly för ditt ansikte.»

5 Moseboken 2:25 Redan i dag vill jag begynna att låta förskräckelse 
och fruktan för dig komma över alla folk under himmelen, så att de 
skola darra och bäva för dig, när de höra berättas om dig.»

5 Moseboken 9:3 Så skall du nu veta att HERREN, din Gud, är den som 
går framför dig, såsom en förtärande eld; Han skall förgöra dem, och
Han skall förgöra dem, och Han skall ödmjuka dem för dig, och du 
skall fördriva dem och utrota dem med hast, såsom HERREN har 
lovat dig.

Josua 2:9 och sade till dem:» Jag vet att HERREN har givit eder detta 
land, och att förskräckelse för eder har fallit över oss, ja, att alla 
landets inbyggare äro i ångest för eder.

1 Samuelsboken 17:48,50 När då filistéen gjorde sig redo och gick 
framåt och närmade sig David, sprang David med hast fram mot 
hären, filistéen till mötes. 50 Så övervann David filistéen med slunga
och sten och slog filistéen till döds,

Ester 8:17 Och i vart hövdingdöme och i var stad, dit konungens 
befallning och påbud kom, blev glädje och fröjd bland judarna, och 
de höllo gästabud och högtid. Och många ur de främmande folken 
blevo judar, ty förskräckelse för judarna hade fallit över dem.

Job 29:14 I rättfärdighet klädde jag mig, och den var såsom min 
klädnad; rättvisa bar jag såsom mantel och huvudbindel.



Ordspråksboken 13:11 Lättfånget gods försvinner, men den som samlar
efter hand får mycket.

Ordspråksboken 13:22 Den gode lämnar arv åt barnbarn, men 
syndarens gods förvaras åt den rättfärdige.

Ordspråksboken 22:22,23 Plundra icke den arme, därför att han är arm,
och förtrampa icke den fattige porten. 23 Ty HERREN skall utföra 
deras sak, och dem som röva från dem skall han beröva livet.

Jesaja 35:8 Och en banad väg, en farväg, skall gå där fram, och den 
skall kallas»den Heliga vägen»; ingen oren skall färdas därpå, den 
skall vara för dem själva. Den som vandrar den vägen skall icke gå 
vilse, om han ock hör till de fåkunniga.

Jesaja 43:2 Om du ock måste gå genom vatten, så är jag med dig, eller 
genom strömmar, så skola de icke fördränka dig; måste du än gå 
genom eld, så skall du ej bliva svedd, och lågorna skola ej förtära 
dig.

Jesaja 49:25 Och om än så vore, säger HERREN, om man än kunde 
taga ifrån hjälten hans fångar och rycka bytet ur den väldiges hand, 
så skulle jag dock själv stå emot dina motståndare, och själv skulle 
jag frälsa dina barn.

Jesaja 54:17 Och nu skall intet vapen, som smides mot dig, hava någon
lycka; var tunga, som upphäver sig för att gå till rätta med dig, skall 
du få domfälld. Detta är HERRENS tjänares arvedel, den rätt de 
skola undfå av Mig, säger HERREN.

Jesaja 59:17,19 Och Han klädde sig i rättfärdighet såsom i ett pansar 
och satte frälsningens hjälm på sitt huvud; Han klädde sig i 
hämndens dräkt såsom i en livklädnad och höljde sig i nitälskan 
såsom i en mantel. 19 Så skall HERRENS Namn bliva fruktat i väster 
och Hans härlighet, där solen går upp. När fienden bryter fram lik en 
ström, skall HERRENS andedräkt förjaga honom.

Jesaja 61:10 Jag gläder mig storligen i HERREN, och min själ fröjdar 
sig i min Gud, ty Han har iklätt mig frälsningens klädnad och höljt 
mig i rättfärdighetens mantel, likasom när en brudgum sätter 
högtidsbindeln på sitt huvud eller likasom när en brud pryder sig 
med sina smycken.

Hesekiel 22:30 Jag söker bland dem efter någon som skulle kunna 
uppföra en mur och träda fram i gapet inför Mig till försvar för 
landet, på det att jag icke må fördärva det; men jag finner ingen.

Hesekiel 45:8 Detta skall han hava till sitt land, till besittning i Israel. 



Och Mina furstar skola då icke mer förtrycka Mitt folk, utan skola 
låta Israels hus få behålla sitt land efter sina stammar.

Daniel 4:16(13) Hans hjärta skall förvandlas, så att det icke mer är en 
människas, och ett djurs hjärta skall givas åt honom, och sju tider 
skola så gå fram över honom.

Daniel 7:4 Det första liknade ett lejon, men det hade vingar såsom en 
örn. Medan jag ännu såg härpå, rycktes vingarna av djuret, och det 
restes upp från jorden, så att det blev ställt på två fötter såsom en 
människa, och ett mänskligt hjärta blev givet åt det.

Sakarja 4:6 Då talade han och sade till mig:» Detta är HERRENS Ord till
Serubbabel: Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det
ske, utan genom Min Ande, säger HERREN Sebaot.

Matteus 24:22 Och om den tiden icke bleve förkortad, så skulle intet 
kött bliva frälst; men för de utvaldas skull skall den tiden bliva 
förkortad.

Matteus 26:41 Vaken, och bedjen att I icke mån komma i frestelse. 
Anden är villig, men köttet är svagt.»

Markus 10:48-52 Och många tillsade honom strängeligen att han skulle
tiga; men han ropade ännu mycket mer:» Davids son, förbarma dig 
över mig.» 49 Då stannade Jesus och sade:» Kallen honom hit.» Och
de kallade på den blinde och sade till honom:» Var vid gott mod, stå 
upp; Han kallar dig till sig.» 50 Då kastade han av sig sin mantel och
stod upp med hast och kom fram till Jesus. 51 Och Jesus talade till 
honom och sade:» Vad vill du att jag skall göra dig?» Den blinde 
svarade honom:» Rabbuni, låt mig få min syn.» 52 Jesus sade till 
honom:» Gå; din tro har hjälpt dig.» Och strax fick han sin syn och 
följde honom på vägen. (Matteus 20:30-34)

Markus 16:20 Men de gingo ut och predikade allestädes. Och Herren 
verkade med dem och stadfäste Ordet genom de tecken som 
åtföljde det.

Lukas 14:23 Då sade herren till tjänaren: 'Gå ut på vägar och stigar, 
och nödga människorna att komma hitin, så att mitt hus bliver fullt.

Lukas 21:15 Ty jag skall giva eder sådana ord och sådan vishet, att 
ingen av edra vedersakare skall kunna stå emot eller säga något 
emot.

Lukas 21:36 Men vaken alltjämt, och bedjen att I mån kunna undfly allt 
detta som skall komma, och kunna bestå inför Människosonen.»

Johannes 17:15 Jag beder icke att du skall taga dem bort ur världen, 



utan att du skall bevara dem från det onda.
Apgostlagärn 11:23 När han kom dit och fick se vad Guds nåd hade 

verkat, blev han glad och förmanade dem alla att med hjärtats fasta 
föresats stadigt hålla sig till Herren.

Apgostlagärn 13:48 När hedningarna hörde detta, blevo de glada och 
prisade Herrens Ord; och de kommo till tro, så många det var 
beskärt att få evigt liv.

1 Korinterna 10:13 Inga andra frestelser hava mött eder än sådana som
vanligen möta människor. Och Gud är trofast; Han skall icke 
tillstädja att I bliven frestade över eder förmåga, utan när Han låter 
frestelsen komma, skall Han ock bereda en utväg därur, så att I 
kunnen härda ut i den.

1 Korinterna 16:9 Ty en dörr till stor och fruktbärande verksamhet har 
öppnats för mig; jag har ock många motståndare.

2 Korinterna 12:9 Men Herren har sagt till mig; »Min nåd är dig nog, ty 
kraften fullkomnas i svaghet.» Därför vill jag hellre med glädje 
berömma mig av min svaghet, på det att Kristi kraft må komma och 
vila över mig.

Efesierbrevet 6:11 Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I 
kunnen hålla stånd emot djävulens listiga angrepp.

Hebreerbrevet 1:7,14 Och medan han om änglarna säger:» Han gör 
Sina änglar till vindar och Sina tjänare till eldslågor», 14 Äro de icke 
allasammans tjänsteandar, som sändas ut till tjänst för deras skull 
som skola få frälsning till arvedel?

Jakobsbrevet 4:7 Så varen nu Gud underdåniga, men stån emot 
djävulen, så skall han fly bort ifrån eder.

1 Petrus 5:10 Men all nåds Gud, Som har kallat eder till Sin eviga 
härlighet i Kristus, sedan I en liten tid haven lidit, Han skall 
fullkomna, stödja, styrka och stadfästa eder.
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