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Rom 4:5  Men den som utan gärningar tror på 
honom som förklarar den ogudaktige 
rättfärdig, han får sin tro tillräknad som 
rättfärdighet.  

  



Gal 3:26  Alla är ni Guds barn genom tron på 
Kristus Jesus.  

  



1Jh 5:1  Var och en som tror att Jesus är 
Kristus är född av Gud.… 
  



Joh 3:36  Den som tror på Sonen har evigt 
liv….. 
  



Apg 17:24  Gud är den som har skapat 
världen och allt som är i den. Han som är 
Herre över himmel och jord bor inte i tempel 
som är gjorda av människohand.  

  



Tjänaren sade till gudsmannen: "O, min herre, 
vad ska vi ta oss till?"  

2Ku 6:16  Han svarade: "Var inte rädd! De 
som är med oss är fler än de som är med 
dem."  

2Ku 6:17  Och Elisha bad: " Herre, öppna 
hans ögon så att han ser." Då öppnade Herren 
tjänarens ögon, och han fick se att berget var 
fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring 
Elisha. 
  



Upp 12:3  Och ett annat tecken visade sig i 
himlen, och se: en stor eldröd drake med sju 
huvuden och tio horn och sju kronor på sina 
huvuden.  

Upp 12:4  Hans stjärt svepte med sig en 
tredjedel av himlens stjärnor, och han kastade 
ner dem på jorden……. 
  



Upp 12:7  Och det blev strid i himlen: Mikael 
och hans änglar stred mot draken. Och 
draken och hans änglar stred,  

Upp 12:8  men han var inte stark nog, och det 
fanns inte längre någon plats för dem i 
himlen.  

Upp 12:9  Och den store draken, den gamle 
ormen som kallas Djävul och Satan och som 
förleder hela världen, kastades ner på jorden 
och hans änglar kastades ner med honom.  

  



Efe 6:12  Vi kämpar inte mot kött och blod, 
utan mot furstarna, mot makterna, mot 
världshärskarna här i mörkret och mot 
ondskans andemakter i himlarymderna.  

  



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.  

  



Kol 1:13  Han har frälst oss från mörkrets 
välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 

  



1Jh 3:10  Så blir det tydligt vilka som är Guds 
barn och vilka som är djävulens barn: den 
som inte gör det rätta är inte av Gud, och inte 
heller den som inte älskar sin broder.  

  



Joh 8:44  Ni har djävulen till far och vill följa 
er fars begär. Han har varit en mördare från 
början och har aldrig stått på sanningens sida, 
för det finns ingen sanning i honom. När han 
talar lögn talar han utifrån sig själv, för han 
är en lögnare och lögnens fader.  

  



Apg 26:17  Och jag ska rädda dig från ditt 
eget folk och från hedningarna. Jag sänder 
dig till dem  

Apg 26:18  för att öppna deras ögon, för att 
vända dem från mörker till ljus och från 
Satans makt till Gud, så att de får syndernas 
förlåtelse och en plats bland dem som helgats 
genom tron på mig. 

  



Efe 4:17  Därför säger jag detta och varnar er i 
Herren: lev inte längre så som hedningarna 
lever. Deras tankar är tomma,  

Efe 4:18  deras förstånd är förmörkat. De är 
främmande för livet i Gud därför att de är 
okunniga och förhärdade i sina hjärtan.  

  



2Ko 4:4  Den här världens gud har förblindat 
de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset 
som strålar från evangeliet om Kristi 
härlighet, han som är Guds avbild.  

  



Joh 8:12  Jesus talade till dem igen och sade: 
"Jag är världens ljus. Den som följer mig ska 
inte vandra i mörkret utan ha livets ljus."  

  



Apg 2:38  Petrus svarade dem: "Omvänd er 
och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att 
era synder blir förlåtna. Då får ni den helige 
Ande som gåva.  

  



1Jh 1:8  Om vi säger att vi inte har synd, 
bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i 
oss.  

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

  



Rom 6:6  Vi vet att vår gamla människa har 
blivit korsfäst med Kristus, för att syndens 
kropp ska berövas sin makt så att vi inte 
längre är slavar under synden. 

  



Mat 7:13  Gå in genom den trånga porten. 
Den port är vid och den väg är bred som 
leder till fördärvet, och det är många som går 
in genom den.  

Mat 7:14  Men den port är trång och den väg 
är smal som leder till livet, och det är få som 
finner den.  

  



Joh 3:16  Så älskade Gud världen att han 
utgav sin enfödde Son, för att var och en som 
tror på honom inte ska gå förlorad utan ha 
evigt liv.  

 


