
Jes 55:9  Nej, liksom himlen är högre än 

jorden, så är mina vägar högre än era vägar 

och mina tankar högre än era tankar. 
  



Rom 11:33  O vilket djup av rikedom och 

vishet och kunskap hos Gud! Hur 

outgrundliga är inte hans domar, hur 

ofattbara hans vägar!  

Rom 11:34  Vem har förstått Herrens sinne? 

Eller vem har varit hans rådgivare?  
  



Apg 10:9  Nästa dag, medan de (två av 

Cornelius tjänare och en soldat) ännu var på 

väg och närmade sig staden, gick Petrus upp 

på taket för att be. Det var vid sjätte timmen.  

Apg 10:10  Han blev då hungrig och ville ha 

något att äta. Medan man gjorde i ordning 

maten kom han i hänryckning.  

Apg 10:11  Han såg himlen öppen och hur 

något som liknade en stor linneduk kom ner. 

Fäst i sina fyra hörn sänktes den ner till 

jorden,  



Apg 10:12  och i den fanns jordens alla 

fyrfotadjur och kräldjur och himlens fåglar.  

Apg 10:13  Och en röst kom till honom: "Res 

dig, Petrus, slakta och ät!"  

Apg 10:14  Petrus svarade: "Nej, nej, Herre! 

Jag har aldrig ätit något oheligt eller orent."  

Apg 10:15  Då sade en röst för andra gången 

till honom: "Vad Gud har förklarat rent ska 

inte du kalla orent."  

Apg 10:16  Detta hände tre gånger, och sedan 

blev duken strax upplyft till himlen.  



Apg 19:16  Och mannen med den onda anden 

kastade sig över dem (Skefas sju söner), 

övermannade dem alla och misshandlade 

dem så svårt att de flydde ur huset, nakna och 

blodiga.  

Apg 19:17  Detta blev känt för alla i Efesos, 

både judar och greker. Alla greps av fruktan 

och Herren Jesu namn blev prisat.  

Apg 19:18  Många av dem som hade blivit 

troende kom nu och bekände öppet vad de 

tidigare hade gjort.  



Apg 19:19  Åtskilliga av dem som hade utövat 

magi samlade ihop sina böcker och brände 

dem offentligt. Man räknade ut vad de var 

värda och kom fram till femtiotusen 

silverdrakmer.  

Apg 19:20  Så fick ordet framgång genom 

Herrens kraft och visade sin styrka.  

  



 



 


