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Mat 16:24 Jesus sade till sina lärjungar: "Om
någon vill följa mig, ska han förneka sig själv
och ta sitt kors och följa mig.
Mat 16:25 Den som vill rädda sitt liv ska mista
det, men den som mister sitt liv för min (…och
för evangeliets…Mar 8:35) skull ska vinna det.
Mat 16:26 För vad hjälper det en människa om
hon vinner hela världen men förlorar sin själ?
Eller vad kan en människa ge till lösen för sin
själ?

Mat 16:27 Människosonen ska komma i sin
Fars härlighet med sina änglar, och då ska han
löna var och en efter hans gärningar.
Mar 8:38 Den som skäms för mig och mina
ord i det här trolösa och syndiga släktet, honom
ska också Människosonen skämmas för när han
kommer i sin Fars härlighet med de heliga
änglarna."

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

1Ku 9:4 Om du vandrar inför mig så som din
far David vandrade, med ärligt hjärta och i
uppriktighet, så att du följer allt som jag har
befallt dig och håller fast vid mina stadgar och
föreskrifter,
1Ku 9:5 då ska jag låta din kungatron över
Israel bestå för evigt, som jag lovade din far
David, när jag sade: Aldrig ska det på Israels
tron saknas en avkomling av dig.

4Mo 33:50 Herren talade till Mose på Moabs
hedar vid Jordan mitt emot Jeriko och sade:
4Mo 33:51 "Säg till Israels barn: När ni har
gått över Jordan in i Kanaans land,
4Mo 33:52 ska ni driva bort landets alla
invånare för er och förstöra alla deras
bildstoder. Alla deras gjutna avgudabilder ska
ni förstöra och alla deras offerhöjder ska ni
ödelägga.
4Mo 33:53 Ni ska erövra landet och bosätta er
där, för jag har gett er landet till besittning.

5Mo 7:1 När Herren din Gud låter dig komma
in i det land dit du nu går för att ta det i
besittning, och när han driver bort många
hednafolk för dig, hetiterna, girgasheerna,
amoreerna, kananeerna, perisseerna, hiveerna
och jebusiterna, sju folk som är större och
mäktigare än du,
5Mo 7:2 och när Herren din Gud ger dem till
dig och du slår dem, då ska du viga dem åt
förintelse. Du ska inte sluta förbund med dem
eller visa dem nåd.

5Mo 7:3 Du ska inte ingå släktskap med dem.
Du ska inte ge dina döttrar åt deras söner och
inte ta deras döttrar åt dina söner,
5Mo 7:4 för de kommer då att leda dina söner
bort från mig till att tjäna andra gudar, och
Herrens vrede ska då upptändas mot er och han
ska snabbt förgöra dig.

5Mo 17:14 När du kommer in i det land som
Herren din Gud ger dig och tar det i besittning
och bor där och du säger: "Jag vill sätta en kung
över mig, som alla andra folk omkring mig",
5Mo 17:15 så ska du sätta till kung över dig
den som Herren din Gud utväljer. En av dina
bröder ska du sätta till kung över dig. Du får
inte sätta en främling över dig, en som inte är
din broder.

5Mo 17:16 Men han får inte skaffa sig många
hästar och inte sända sitt folk tillbaka till
Egypten för att skaffa många hästar, för Herren
har sagt till er: "Ni ska aldrig mer vända
tillbaka denna väg."
5Mo 17:17 Han får inte heller skaffa sig många
hustrur, för att hans hjärta inte ska avfalla, och
han ska inte skaffa sig mycket silver och guld.

5Mo 17:18-19 När han sitter på sin kungatron
ska han låta göra sig en avskrift av denna lag
enligt den bokrulle som finns hos de levitiska
prästerna. Den ska han ha hos sig och läsa i
den i alla sina livsdagar, så att han lär sig frukta
Herren sin Gud och ger akt på alla ord i denna
lag och dessa stadgar och följer dem.
5Mo 17:20 Då ska hans hjärta inte förhäva sig
över hans bröder eller vika av ifrån buden,
varken åt höger eller åt vänster, och då ska han
och hans söner regera länge i Israel.

5Mo 7:3 Du ska inte ingå släktskap med dem.
Du ska inte ge dina döttrar åt deras söner och
inte ta deras döttrar åt dina söner,
5Mo 7:4 för de kommer då att leda dina söner
bort från mig till att tjäna andra gudar,

5Mo 17:17 Han får inte heller skaffa sig många
hustrur, för att hans hjärta inte ska avfalla…

4Mo 33:52 Alla deras gjutna avgudabilder ska
ni förstöra och alla deras offerhöjder ska ni
ödelägga.

5Mo 7:2 och när Herren din Gud ger dem till
dig och du slår dem, då ska du viga dem åt
förintelse. Du ska inte sluta förbund med dem
eller visa dem nåd.

2Mo 20:3 Du ska inte ha andra gudar vid sidan
av mig.
2Mo 20:4 Du ska inte göra dig någon bildstod
eller avbild av det som är uppe i himlen eller
nere på jorden eller i vattnet under jorden.

5Mo 4:15 Eftersom ni inte såg någon gestalt
den dag då Herren talade till er på Horeb ur
elden ska ni noga akta er,
5Mo 4:16 så att ni inte försyndar er genom att
ni gör åt er något beläte, något slags
avgudabild, en bild av man eller kvinna
5Mo 4:17 eller en bild av något djur på jorden
eller någon bevingad fågel som flyger under
himlen
5Mo 4:18 eller något kräldjur på marken eller
någon fisk i vattnet under jorden.

5Mo 4:19 Och när du lyfter din blick mot
himlen och ser solen, månen och stjärnorna,
himlens hela härskara, låt dig då inte förledas
att tillbe dem och tjäna dem, för Herren din
Gud har gett dem åt alla folk under hela himlen
som deras del.

1Ko 10:19 Så vad menar jag? Att avgudaoffer
betyder något eller att en avgud betyder något?
1Ko 10:20 Nej, men vad hedningarna offrar,
det offrar de åt onda andar och inte åt Gud, och
jag vill inte att ni ska ha gemenskap med de
onda andarna.
1Ko 10:21 Ni kan inte dricka både Herrens
bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha
del både i Herrens bord och i onda andars bord.

2Ko 6:14 Gå inte som omaka par i ok med
dem som inte tror. Vad har rättfärdighet med
orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus
gemensamt med mörker?
2Ko 6:15 Vilken samstämmighet har Kristus
med Beliar ? Eller vad kan den som tror dela
med den som inte tror?

2Ko 6:16 Vad kan Guds tempel ha för
gemenskap med avgudarna? Vi är den levande
Gudens tempel, för Gud har sagt: Jag ska bo
hos dem och vandra bland dem och vara deras
Gud, och de ska vara mitt folk.
2Ko 6:17 Därför säger Herren: Gå ut från dem
och skilj er från dem, och rör inte vid något
orent. Då ska jag ta emot er,
2Ko 6:18 och jag ska vara er Far och ni ska
vara mina söner och döttrar, säger Herren den
Allsmäktige.

5Mo 17:16 Men han får inte skaffa sig många
hästar och inte sända sitt folk tillbaka till
Egypten för att skaffa många hästar, för Herren
har sagt till er: "Ni ska aldrig mer vända
tillbaka denna väg."

1Ti 4:8 Fysisk träning är nyttig på sitt sätt,
men gudsfruktan är nyttig på allt sätt, för den
har löfte om liv, både för den här tiden och den
kommande.

5Mo 17:17…och han ska inte skaffa sig mycket
silver och guld.

Kol 3:5 Döda därför era jordiska begär:
sexuell omoral, orenhet, lusta, ont begär, och
girigheten som är avgudadyrkan.
Efe 5:5 Ni ska veta att ingen som är sexuellt
omoralisk, oren eller girig, alltså en
avgudadyrkare, har någon arvedel i Kristi och
Guds rike.
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.

1Ku 11:9 Herren blev vred på Salomo, därför
att hans hjärta hade vänt sig bort från Herren,
Israels Gud, som två gånger hade visat sig för
honom.
1Ku 11:10 Han hade gett honom befallning om
denna sak: att han inte skulle följa efter andra
gudar. Men han hade inte hållit vad Herren
befallt.

1Ku 11:11 Därför sade Herren till Salomo:
"Eftersom det är så med dig och eftersom du
inte har hållit mitt förbund och mina stadgar
som jag har gett dig, ska jag rycka riket ifrån
dig och ge det åt din tjänare.
1Ku 11:12.13 Men för din far Davids skull ska
jag inte göra det så länge du lever. Först ur din
sons hand ska jag rycka det. Men jag ska inte
rycka hela riket ifrån honom, utan en stam ska
jag ge åt din son för min tjänare Davids skull,
och för Jerusalems skull, som jag har utvalt."
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