Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där rost
och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl.
Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken rost
eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in
och stjäl.
Mat 6:21 För där din skatt är, där kommer också
ditt hjärta att vara.
Mat 6:22 Ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är
friskt får hela din kropp ljus.

Mat 6:23 Men om ditt öga är sjukt, ligger hela din
kropp i mörker. Om nu ljuset inom dig är mörker,
hur djupt är då inte mörkret!
Mat 6:24 Ingen kan tjäna två herrar. Antingen
kommer han att hata den ene och älska den andre,
eller hålla fast vid den ene och förakta den andre.
Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.
Mat 6:25 Därför säger jag er: Bekymra er inte för
ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er
kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än
maten och kroppen mer än kläderna?

Mat 6:26 Se på himlens fåglar. De sår inte, de
skördar inte och samlar inte i lador, och ändå
föder er himmelske Far dem. Är inte ni värda
mycket mer än de?
Mat 6:27 Vem av er kan med sitt bekymmer lägga
en enda aln till sin livslängd?
Mat 6:28 Och varför bekymrar ni er för kläder? Se
på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och
spinner inte.
Mat 6:29 Men jag säger er: Inte ens Salomo i all
sin prakt var klädd som en av dem.

Mat 6:30 Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset,
som i dag står på ängen och i morgon kastas i
ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så
lite tro ni har!
Mat 6:31 Bekymra er därför inte och fråga inte:
Vad ska vi äta? eller: Vad ska vi dricka? eller:
Vad ska vi klä oss med?
Mat 6:32 Allt detta söker hedningarna efter, men
er himmelske Far vet att ni behöver allt detta.
Mat 6:33 Nej, sök först Guds rike och hans
rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.

Mat 6:34 Bekymra er alltså inte för morgondagen,
för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag
har nog av sin egen plåga.

5Mo 28:1 Om du lyssnar till Herren din Guds röst,
genom att noggrant följa alla hans bud som jag i
dag ger dig, så ska Herren din Gud upphöja dig
över alla folk på jorden.
5Mo 28:2 Och alla dessa välsignelser ska komma
över dig och nå fram till dig, när du lyssnar till
Herren din Guds röst:
5Mo 28:3 Välsignad ska du vara i staden, och
välsignad ute på marken.
5Mo 28:4 Välsignad ska ditt moderlivs frukt vara
och din marks gröda, det din boskap föder, dina
kors kalvar och dina tackors lamm.

5Mo 28:5 Välsignad ska din korg vara och
välsignat ditt baktråg.
5Mo 28:6 Välsignad ska du vara när du kommer
in, och välsignad ska du vara när du går ut.
5Mo 28:7 När dina fiender reser sig mot dig, ska
Herren låta dem bli slagna inför dig. På en väg ska
de dra ut mot dig, men på sju vägar ska de fly för
dig.
5Mo 28:8 Herren ska befalla sin välsignelse att
vara med dig i dina förråd och i allt du företar dig.
Han ska välsigna dig i det land som Herren din
Gud ger dig.

5Mo 28:9 Herren ska upphöja dig till ett heligt folk
åt sig, så som han med ed har lovat dig, om du
håller Herren din Guds bud och vandrar på hans
vägar.
5Mo 28:10 Och jordens alla folk ska se att du är
uppkallad efter Herrens namn och respektera dig.
5Mo 28:11 Herren ska ge dig överflöd av allt gott barn, avkomma från boskapen och gröda på
marken - i det land som Herren med ed har lovat
dina fäder att ge dig.

5Mo 28:12 Herren ska öppna för dig sitt rika
förrådshus, himlen, för att ge regn i rätt tid åt ditt
land och välsigna alla dina händers verk. Du ska
ge lån åt många hednafolk men själv ska du inte
låna av någon.
5Mo 28:13 Herren ska göra dig till huvud och inte
till svans. Du ska bara vara över och aldrig vara
under, om du lyssnar till Herren din Guds bud
som jag i dag ger dig för att du ska hålla och följa
dem.

5Mo 28:14 Vik inte av, varken åt höger eller
vänster, från något av alla de bud som jag i dag ger
er, så att du följer andra gudar och tjänar dem.

Gal 3:13 Kristus har friköpt oss från lagens
förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt
ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en
som är upphängd på trä.

2Mo 23:25 Ni ska tjäna Herren er Gud, och han
ska välsigna din mat och din dryck och ta bort
sjukdom från dig.
2Mo 23:26 I ditt land ska det då inte finnas någon
kvinna som får missfall eller är ofruktsam. Dina
dagars tal ska jag göra fullt.

5Mo 7:15 Herren ska låta varje sjukdom vika från
dig….

5Mo 5:32 Var noga med att göra vad Herren er
Gud har befallt er. Vik inte av, varken åt höger
eller åt vänster.
5Mo 5:33 Den väg som Herren er Gud har befallt
er att gå ska ni alltid följa, så att ni får leva och det
går väl för er och ni får ett långt liv i det land som
ni ska ta i besittning.

Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken rost
eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in
och stjäl.
Mat 6:21 För där din skatt är, där kommer också
ditt hjärta att vara.

Mat 6:24 Ingen kan tjäna två herrar. Antingen
kommer han att hata den ene och älska den andre,
eller hålla fast vid den ene och förakta den andre.
Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Mat 6:25 Därför säger jag er: Bekymra er inte för
ert liv,

Mat 6:33 Nej, sök först Guds rike och hans
rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.

5Mo 28:1 Om du lyssnar till Herren din Guds röst,
genom att noggrant följa alla hans bud som jag i
dag ger dig, så ska Herren din Gud upphöja dig
över alla folk på jorden.
5Mo 28:2 Och alla dessa välsignelser ska komma
över dig och nå fram till dig, när du lyssnar till
Herren din Guds röst:
5Mo 28:3 Välsignad ska du vara i staden, och
välsignad ute på marken.
5Mo 28:4 Välsignad ska ditt moderlivs frukt vara
och din marks gröda, det din boskap föder, dina
kors kalvar och dina tackors lamm.

5Mo 28:5 Välsignad ska din korg vara och
välsignat ditt baktråg.
5Mo 28:6 Välsignad ska du vara när du kommer
in, och välsignad ska du vara när du går ut.
5Mo 28:7 När dina fiender reser sig mot dig, ska
Herren låta dem bli slagna inför dig. På en väg ska
de dra ut mot dig, men på sju vägar ska de fly för
dig.
5Mo 28:8 Herren ska befalla sin välsignelse att
vara med dig i dina förråd och i allt du företar dig.
Han ska välsigna dig i det land som Herren din
Gud ger dig.

5Mo 28:9 Herren ska upphöja dig till ett heligt folk
åt sig, så som han med ed har lovat dig, om du
håller Herren din Guds bud och vandrar på hans
vägar.
5Mo 28:10 Och jordens alla folk ska se att du är
uppkallad efter Herrens namn och respektera dig.
5Mo 28:11 Herren ska ge dig överflöd av allt gott barn, avkomma från boskapen och gröda på
marken - i det land som Herren med ed har lovat
dina fäder att ge dig.

5Mo 28:12 Herren ska öppna för dig sitt rika
förrådshus, himlen, för att ge regn i rätt tid åt ditt
land och välsigna alla dina händers verk. Du ska
ge lån åt många hednafolk men själv ska du inte
låna av någon.
5Mo 28:13 Herren ska göra dig till huvud och inte
till svans. Du ska bara vara över och aldrig vara
under, om du lyssnar till Herren din Guds bud
som jag i dag ger dig för att du ska hålla och följa
dem.

5Mo 28:14 Vik inte av, varken åt höger eller
vänster, från något av alla de bud som jag i dag ger
er, så att du följer andra gudar och tjänar dem.

1Ti 6:6 Men gudsfruktan förenad med
förnöjsamhet är verkligen en stor vinst.
1Ti 6:7 Vi har ju inte fört något med oss in i
världen, och inte heller kan vi ta med oss något
härifrån.
1Ti 6:8 Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda
med det.
1Ti 6:9 De som vill bli rika råkar ut för frestelser
och snaror och många oförnuftiga och skadliga
begär som störtar människor i fördärv och
undergång.

1Ti 6:10 Kärlek till pengar är en rot till allt ont. I
sitt begär efter pengar har vissa kommit bort från
tron och vållat sig själva mycket lidande.

Fil 4:11 Jag säger inte att jag har saknat något, för
jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har.
Fil 4:12 Jag kan leva enkelt, jag kan också leva i
överflöd. Med allt och med alla förhållanden är
jag förtrogen: att vara mätt och att vara hungrig,
att ha överflöd och att lida brist.
Fil 4:13 Allt förmår jag i honom som ger mig
kraft.
Fil 4:14 Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt
svåra läge.

Luk 12:15 Sedan sade han till dem: "Se till att ni
aktar er för all slags girighet, för livet handlar inte
om att ha överflöd på ägodelar."

Mat 19:21 Jesus svarade: "Vill du vara fullkomlig,
gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då
kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan
och följ mig."
Mat 19:22 När den unge mannen hörde det svaret
gick han bedrövad bort, för han ägde mycket.
Mat 19:23 Jesus sade till sina lärjungar: "Jag säger
er sanningen: det är svårt för en rik att komma in i
himmelriket.

Luk 19:16 Den förste kom fram och sade: Herre,
ditt pund har gett tio pund till.
Luk 19:17 Då sade kungen: Bra, du gode tjänare.
Eftersom du var trogen i det minsta ska du ha
ansvar för tio städer.

Hag 2:19 Lägg märke till det som sker från i dag
och framåt, från den tjugofjärde dagen i nionde
månaden, från dagen då grunden lades till Herrens
tempel.
Hag 2:20 Finns det någon säd kvar i kornboden?
Varken vinstocken, fikonträdet, granatträdet eller
olivträdet har burit någon frukt än. Men från
denna dag ska jag välsigna."

Heb 7:22 Så mycket bättre är det förbund för
vilket Jesus är garant.
Heb 8:6 Men nu har Kristus ett högre prästämbete,
liksom han också är medlare för ett bättre förbund
som är grundat på bättre löften.

Mat 5:3 "Saliga är de som är fattiga i anden, för
dem tillhör himmelriket.
Mat 5:4 Saliga är de som sörjer, för de ska bli
tröstade.
Mat 5:5 Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva
jorden.
Mat 5:6 Saliga är de som hungrar och törstar efter
rättfärdighet, för de ska bli mättade.
Mat 5:7 Saliga är de barmhärtiga, för de ska få
barmhärtighet.
Mat 5:8 Saliga är de renhjärtade, för de ska se
Gud.

Mat 5:9 Saliga är de som skapar frid, för de ska
kallas Guds barn.
Mat 5:10 Saliga är de som blir förföljda för
rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket.
Mat 5:11 Saliga är ni när människor hånar och
förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont
om er för min skull.
Mat 5:12 Gläd er och jubla, för er lön är stor i
himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före
er.

