
Mat 6:33  Nej, sök först Guds rike och hans 

rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. 

  



Rom 8:28  Vi vet att allt samverkar till det 

bästa för dem som älskar Gud, som är kallade 

efter hans beslut.  

  



Joh 10:10  Tjuven kommer bara för att stjäla, 

slakta och döda. Jag har kommit för att de ska 

ha liv, och liv i överflöd.  

  



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. 

  



2Ti 3:16  Hela Skriften är utandad av Gud och 

nyttig till undervisning, tillrättavisning, 

upprättelse och fostran i rättfärdighet,  

2Ti 3:17  så att gudsmänniskan blir fullt färdig, 

väl rustad för varje god gärning.  

  



Heb 4:12  Guds ord är levande och verksamt. 

Det är skarpare än något tveeggat svärd och 

genomtränger tills det skiljer själ och ande, led 

och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt 

och tankar.  

  



Rom 10:17  Alltså kommer tron av predikan 

och predikan genom Kristi ord.  

  



1Te 5:17  be utan uppehåll  

1Te 5:18  och tacka Gud i allt. Detta är Guds 

vilja med er i Kristus Jesus.  

  



Joh 16:24  Hittills har ni inte bett om något i 

mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje 

blir fullkomlig.  

  



Luk 21:36  Var ständigt vakna och be om kraft 

att undfly allt som ska ske och kunna bestå 

inför Människosonen."  

  



Rom 12:1  Därför uppmanar jag er, bröder, vid 

Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar 

som ett levande och heligt offer som behagar 

Gud - er andliga gudstjänst.  

Rom 12:2  Och anpassa er inte efter den här 

världen, utan låt er förvandlas genom 

förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad 

som är Guds vilja: det som är gott och 

fullkomligt och behagar honom.  

  



Mat 16:15  Han sade till dem: "Och ni? Vem 

säger ni att jag är?"  

Mat 16:16  Simon Petrus svarade: "Du är 

Messias, den levande Gudens Son."  

Mat 16:17  Jesus sade till honom: "Salig är du, 

Simon, Jonas son, för det är inte kött och blod 

som har uppenbarat det för dig, utan min Far i 

himlen. 

  



Mat 16:18  Och jag säger dig: Du är Petrus, och 

på denna klippa ska jag bygga min församling, 

och helvetets portar ska inte få makt över den.  

Mat 16:19  Jag ska ge dig himmelrikets 

nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara 

bundet i himlen, och allt som du löser på 

jorden ska vara löst i himlen." 

  



Apg 14:23  I varje församling utsåg de äldste åt 

dem, och efter bön och fasta överlämnade de 

dem åt Herren som de hade kommit till tro på.  

  



1Ko 16:19  Församlingarna i Asien hälsar till 

er. Aquila och Prisca och församlingen i deras 

hus hälsar hjärtligt till er i Herren.  

  



Apg 19:8  Sedan gick han till synagogan och 

förkunnade frimodigt under tre månaders tid. 

Han samtalade med dem och försökte 

övertyga dem om det som hör till Guds rike.  

  



Apg 19:9  Men några förhärdade sig och ville 

inte tro utan talade illa om Vägen inför hela 

församlingen. Då lämnade han dem och tog 

lärjungarna med sig och höll sedan samtal 

varje dag i Tyrannus hörsal.  

Apg 19:10  Detta pågick under två års tid så att 

alla som bodde i Asien, judar och greker, fick 

höra Herrens ord.  

  



Kol 3:16  Låt Kristi ord rikligt bo hos er med 

all sin vishet. Undervisa och förmana varandra 

med psalmer, hymner och andliga sånger och 

sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan.  

  



Mar 9:43  Om din hand förleder dig till synd, 

så hugg av den! Det är bättre att du går in i 

livet stympad än att du har båda händerna kvar 

och hamnar i Gehenna, i elden som aldrig 

slocknar.  

  



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. 

  



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. 

  



2Ko 6:14-16  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?  Vilken 

samstämmighet har Kristus med Beliar ? Eller 

vad kan den som tror dela med den som inte 

tror?  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.   



Efe 5:11  Var inte delaktiga i mörkrets 

ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället.  

Efe 5:12  Vad de gör i hemlighet är skamligt till 

och med att nämna.  



Heb 2:1  Därför måste vi så mycket mer ta vara 

på det vi har hört, så att vi inte driver bort med 

strömmen.  

 


