
Skydd Skrift - Protection Scriptures

Jeremia 1:18  Ty se,  jag själv gör dig i  dag till  en fast stad och till  en 
järnpelare  och en kopparmur mot hela landet, mot Juda konungar, mot 
dess furstar,  mot dess präster och mot det meniga folket,

Hesekiel 3:18  Om jag säger till den ogudaktige: 'Du måste dö' och du då 
icke  varnar   honom,  ja,  om  du  icke  säger  något  till  att  varna  den 
ogudaktige för hans  ogudaktiga väg och rädda hans liv, då skall väl den 
ogudaktige dö genom  sin missgärning, men hans blod skall jag utkräva 
av din hand.

Jeremia 6:27  Jag har satt dig till en proberare i mitt folk-såväl som till ett 
fäste-på  det att du må lära känna och pröva deras väg.

3  Moseboken 26:19  Jag skall krossa eder stolta makt. Jag skall låta eder 
himmel bliva såsom  järn och eder jord såsom koppar.

5 Moseboken 23:5  Men HERREN, din Gud, ville icke höra på Bileam, utan 
HERREN, din Gud,  förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig, ty 
HERREN, din Gud,  älskade dig.

Romarbrevet 12:21  Låt dig icke övervinnas av det onda, utan övervinn det 
onda med det goda.

Psaltaren 143:8  Låt mig bittida förnimma din nåd, ty jag förtröstar på dig. 
Kungör mig  den väg som jag bör vandra, ty till dig upplyfter jag min själ.

Psaltaren 143:10  Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud; din gode Ande 
lede mig på  jämn mark.

Psaltaren 94:12   Säll är den man som du, HERRE, undervisar, och som du 
lär genom din lag,

Ordspråksboken 27:12   Den kloke ser faran och söker skydd; de fåkunniga 
löpa åstad och få plikta  därför.

Filipperbrevet 2:16  i det att I hållen fast vid livets ord. Bliven mig så till  
berömmelse på  Kristi dag, till ett vittnesbörd om att jag icke har strävat 
förgäves  och icke förgäves har arbetat.

Jesaja 49:4  Men jag tänkte:» Förgäves har jag mödat mig, fruktlöst och 
fåfängt har  jag förtärt min kraft; dock, min rätt är hos HERREN och min 
lön hos min  Gud.»

Psaltaren 76:4 Där bröt han sönder bågens ljungeldar, sköld och svärd och 
vad till kriget hör. Sela.

Hebreerbrevet 13:21  han fullkomne eder i allt vad gott är, så att I gören 
hans vilja; och  han verke i oss vad som är välbehagligt inför honom, 
genom  Jesus  Kristus.   Honom  tillhör  äran  i  evigheternas  evigheter. 
Amen.



1  Korinterna 16:15  Mina bröder, jag vill giva eder en förmaning: I kännen 
ju Stefanas'  husfolk och veten att de äro förstlingen i Akaja, och att de 
hava ägnat  sig åt de heligas tjänst;

Filipperbrevet 1:27   Fören allenast en sådan vandel som är värdig Kristi 
evangelium, så att  jag-vare sig jag kommer och besöker eder, eller jag 
förbliver frånvarande-får  höra om eder att I stån fasta i en och samme 
Ande och endräktigt kämpen  tillsammans för tron på evangelium,

1  Korinterna 15:58   Alltså, mina älskade bröder, varen fasta, orubbliga, 
alltid överflödande  i Herrens verk, eftersom I veten att edert arbete icke 
är fåfängt i  Herren.

Kolosserbrevet 4:12  Epafras, eder landsman, hälsar eder, en Kristi Jesu 
tjänare, som i sina  böner alltid kämpar för eder, för att I skolen stå fasta 
och vara  fullkomliga och fullt vissa i allt som är Guds vilja.

2  Kungaboken 19:34  Ty jag skall beskärma och frälsa denna stad för min 
och min tjänare Davids  skull.»

Jeremia  15:20,21   Och  jag  skall  göra  dig  inför  detta  folk  till  en  fast 
kopparmur, så att  de icke skola bliva dig övermäktiga, om de vilja strida 
mot dig; ty jag  är med dig och vill frälsa dig och vill hjälpa dig, säger 
HERREN. 21  Jag skall hjälpa dig ut ur de ondas våld och skall förlossa 
dig ur  våldsverkarnas hand.

Psaltaren 55:19 Han förlossar min själ och skaffar henne ro, så att de icke 
komma vid mig; ty de äro många, som stå mig emot.

Hesekiel 30:24  Den babyloniske konungens armar skall jag stärka, och jag 
skall sätta  milt svärd i hans hand; men Faraos armar skall jag bryta 
sönder,  så  att   han  upphäver  jämmerrop  inför  honom,  såsom  en 
dödsslagen kämpe gör.

Uppenbarelse 3:18  Så råder jag dig då att du köper av mig guld som är 
luttrat i eld, för  att du skall bliva rik, och att du köper vita kläder till att 
kläda dig  i, för att din nakenhets skam icke skall bliva uppenbar, och att 
du  köper ögonsalva till att smörja dina ögon med, för att du skall kunna 
se.

1  Johannes 3:17  Men om någon har denna världens goda och tillsluter sitt 
hjärta för sin  broder, när han ser honom lida nöd, huru kan då Guds 
kärlek förbliva i  honom?

Jesaja 50:4   Herren, HERREN har givit mig en tunga med lärdom, så att jag 
förstår att  genom mina ord hugsvala den trötte; han väcker var morgon 
mitt öra, han  väcker det till att höra på lärjungesätt.

Psaltaren 18:40 Du omgjordade mig med kraft till striden, du böjde mina 
motståndare under mig.

2  Samuelsboken 22:40  Du omgjordade mig med kraft till striden, du böjde 
mina motståndare under  mig.

Psaltaren 89:44 Ja, du har låtit hans svärdsegg vika tillbaka och icke hållit 



honom uppe i striden.
Hesekiel 13:6  Nej,  deras syner voro falskhet och deras spådomar lögn, 

fastän de sade »Så har HERREN sagt.» HERREN hade ju icke sänt dem, 
men de hoppades att  deras tal ändå skulle gå i fullbordan.

3  Moseboken 26:37  Och de skola stupa på varandra, likasom för svärd, om 
ock ingen förföljer  dem. Ja, I skolen icke kunna hålla stånd mot edra 
fiender.

1  Korinterna 14:8  Likaså, om den signal som basunen giver är otydlig, vem 
gör sig då redo  till strid?

Job 15:24  Ångest och trångmål förskräcka honom, han nedslås av dem 
såsom av en  stridsrustad konung.

1  Krönikeboken 12:8  Och av gaditerna avföllo några och gingo till David i 
bergfästet i öknen,  tappra män, krigsmän skickliga att strida, rustade 
med sköld och spjut;  de hade en uppsyn såsom lejon och voro snabba 
såsom gaseller på bergen:

1  Krönikeboken 12:33  av Sebulon stridbara män, rustade till krig med alla 
slags vapen, femtio  tusen, som samlades endräktigt;

1  Krönikeboken 12:38  Alla dessa krigsmän, ordnade till  strid, kommo i 
sina hjärtans hängivenhet  till Hebron för att göra David till konung över 
hela Israel. Också hela  det övriga Israel var enigt i att göra David till 
konung.

Lukas  10:19   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.

2  Korinterna 7:10  Ty den bedrövelse som är efter Guds sinne kommer 
åstad en bättring som  leder till frälsning, och som man icke ångrar; men 
världens bedrövelse  kommer åstad död.

2  Timoteus 2:25,26  Han bör med saktmod tillrättavisa de motspänstiga, i 
hopp att Gud till  äventyrs skall förläna dem bättring, så att de komma 
till kunskap om  sanningen, 26  och i hopp att de så skola bliva nyktra 
och därigenom befrias ur djävulens  snara; ty av honom äro de fångade, 
så att de göra hans vilja

Nehemja 4:15  Sedan våra fiender sålunda hade fått förnimma att saken var 
oss bekant,  och att Gud hade gjort deras råd om intet, kunde vi alla 
vända tillbaka  till muren, var och en till sitt arbete.

Psaltaren 73:24  Du skall leda mig efter ditt råd och sedan upptaga mig 
med ära.
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