
Mat 6:11  Ge oss i dag vårt dagliga bröd.  
  



Joh 10:2  Men den som går in genom 

porten är fårens herde.  

Joh 10:3  För honom öppnar p ortvakten, 

och fåren lyssnar till hans röst. Han 

kallar på sina får och nämner dem vid 

namn och för ut dem.  

Joh 10:4  När han har fört ut alla sina får 

går han före dem, och fåren följer honom 

eftersom de känner hans röst. 
  



2Mo 15:1  Då sjöng Mose och Israels 

barn denna lovsång till Herren: "Jag vill 

lovsjunga Herren, högt är han upphöjd. 

Häst och ryttare störtade han i havet.  

2Mo 15:2  Herren är min styrka och min 

lovsång, han blev min frälsning. Han är 

min Gud, jag vill prisa honom, min fars 

Gud, jag vill upphöja honom. 
  



1Mo 28:20  Jakob gav ett löfte och sade: 

"Om Gud är med mig och bevarar mig på 

denna resa som jag gör och ger mig bröd 

att äta och kläder att ta på mig,  

1Mo 28:21  och jag kommer tillbaka till 

min fars hus i frid, då ska Herren vara 

min Gud.  
  



Fil 4:19  Så ska min Gud efter sin 

rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus 

ge er allt ni behöver.  
  



Fil 4:6  Bekymra er inte för något, utan låt 

Gud få veta alla era önskningar genom 

bön och åkallan med tacksägelse.  

Fil 4:7  Då ska Guds frid, som övergår allt 

förstånd, bevara era hjärtan och era 

tankar i Kristus Jesus.  
  



Efe 5:15  Tänk alltså noga på hur ni lever, 

inte som ovisa människor utan som visa.  

Efe 5:16  Ta väl vara på varje tillfälle, för 

dagarna är onda.  

Efe 5:17  Var därför inte oförnuftiga utan 

förstå vad som är Herrens vilja. 

  



Fil 2:12  Därför, mina älskade, ni som 

alltid varit lydiga, inte bara när jag var 

hos er utan ännu mer nu när jag inte är 

hos er: arbeta med fruktan och bävan på 

er frälsning,  

Fil 2:13  för det är Gud som verkar i er, 

både vilja och gärning, för att hans goda 

vilja ska ske.  
  



Efe 2:10  Hans verk är vi, skapade i 

Kristus Jesus till goda gärningar som 

Gud har förberett för att vi ska vandra i 

dem.  
  



Efe 5:23  ….Kristus är församlingens 

huvud och själv Frälsare för sin kropp.  

 

1Ko 12:27  Ni är alltså Kristi kropp och 

var för sig delar av den.  
  



Joh 15:5  Jag är vinstocken, ni är 

grenarna. Om någon förblir i mig och jag 

i honom, så bär han rik frukt. Utan mig 

kan ni ingenting göra.  
  



1Mo 5:21  När Henok var 65 år blev han 

far till Metushela.  

1Mo 5:22  Och sedan Henok hade fått 

Metushela vandrade han med Gud i 300 

år och fick söner och döttrar.  

1Mo 5:23  Henoks hela ålder blev alltså 

365 år.  

1Mo 5:24  Sedan Henok så hade vandrat 

med Gud fann man honom inte mer, för 

Gud hade hämtat honom.  



Heb 11:5  Genom tron blev Henok 

hämtad utan att möta döden, och man 

fann honom inte mer, för Gud hade 

hämtat honom. Innan han hämtades fick 

han vittnesbörd om att han hade behagat 

Gud.  
  



Mat 6:33  Nej, sök först Guds rike och 

hans rättfärdighet, så ska ni få allt det 

andra också.  
 


