La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

1. Salme 119,105 Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti.
2. Joh 3,16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver
den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
3. Fil 4,13 Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.
4. Job 35, 14 Selv når du sier at du ikke ser ham, ser han din sak. Bare vent på ham!
5. Salme 23,1 Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe.
6. Mat 6,33 Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.
7. Joh 14, 6 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved
meg.
8. Mat 11,28 Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere
hvile.
9. Jes 53, 5 Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham,
vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.
10. 1. Joh 1,9 Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir
oss syndene og renser oss for all urett.
11. Salme 4,9 I fred vil jeg legge meg ned og sove. For du, Herre, du alene lar meg hvile trygt.
12. Ef 2,8-10 For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.
Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt
i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle
vandre i dem.

1

13. Luk 12, 34 For hvor skatten deres er, der vil også hjertet deres være
14. Jer 29,11 For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren,
fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.
15. Matteus 7,12 Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også
dere gjøre mot dem.
16. Mat 28, 18-20 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og
Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se,
jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.
17. Heb 13,8 Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid!
18. Salme 139 Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk, det vet
jeg godt.
19. 1. Joh 4,19 Vi elsker fordi han elsket oss først.
20. Luk 10, 27 Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din
kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.
21. Ef 4, 32 Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt
dere i Kristus.
22. Gal 5,22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet,
trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse.
23. Joh 15,4 Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men
bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i
meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt.
For uten meg kan dere ingen ting gjøre.
24. Matt 19,26 For Gud er alt mulig.
25. Apg 4,12 Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt
menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.
26. Heb 13,5-6 La ikke kjærlighet til penger styre livet, men nøy dere med det dere har. For
Gud har sagt: Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke. Derfor kan vi tillitsfullt si: Herren
er min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan mennesker gjøre meg?
27.

Ord 4,23 Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.
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28. Mar 8,36 Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men
taper sin sjel?
29. Salme 37,5 Legg din vei i Herrens hånd. Stol på han, så griper han inn.
30. Ord 9,10 Å frykte Herren er opphav til visdom, å ha de helliges
kunnskap er forstand.
31. Heb 4,12 For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd.
32. Salme 86,11 Herre, lær meg din vei så jeg kan vandre i din sannhet! Gi meg et helt hjerte,
så jeg frykter ditt navn!
33. 1. mos 16, 13 Da satte hun dette navnet på Herren som hadde talt til henne: «Du er en
gud som ser meg.» For hun sa: «Har jeg her virkelig sett ham som ser meg?»
34. Salme 1, 1-3 Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke
sitter i spotteres sete, men har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og
natt. Han er lik et tre plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid, og løvet visner
ikke. Alt han gjør, skal lykkes.
35. Rom 8,38-39 For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken
det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, 39 verken det som er i det høye
eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i
Kristus Jesus, vår Herre.
36. Jes 9,2 Det folket som vandrer i mørket, ser et stort lys. Over dem som bor i
dødsskyggens land, stråler lyset fram.
37. Jes 9, 6 For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet hviler på hans skulder.
Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.
38. Rom 15, 4 Og alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det: Vi skal ha håp
gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir.
39. Ef 3, 20 Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber
om og forstår.
40. Fil 1, 6 Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den –
helt til Jesu Kristi dag.
41.

Fil 4, 4-7 Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere! La alle mennesker

få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt
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dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds
fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i
Kristus Jesus.
42. Kol 3, 16 La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled
hverandre med all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig
hjerte.
43. Åp 3, 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg
gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.
44. Åp 21, 4 Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer,
heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.
45. 1. Pet 3, 15 Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere
eier.
46. Joh 5, 24 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som
har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til
livet.
47. Salme 51,3 Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet, stryk ut mitt lovbrudd i din store
barmhjertighet!
48. Åp 4,11 Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få pris og ære og makt. For du har skapt alt,
ved din vilje ble alt til, skapt av deg.
49. Rom 5,8 Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var
syndere.
50. Joh 10, 27-28 Mine sauer hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir
dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd.
51. Rom 1, 16 For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for
hver den som tror, jøde først og så greker.
52. 2. Tim 3,16-17 Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring,
tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud,
kan være fullt utrustet til all god gjerning.
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