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Vad säger Bibeln?

I begynnelsen var Ordet. Gud talade, och allt blev
till: jorden, djuren och människan som Guds avbild.
Genom historien har han fortsatt tala till sin skapelse,
varhelst det finns människor som lyssnar, och hans
ord har nedtecknats av heliga män och samlats mellan
Bibelns pärmar.

Idag har Guds ord spridits över hela världen och
översatts til l  mer än 2300 språk. Miljontals
människoliv har berörts och förvandlats av Kristi glada
budskap, som vägleder oss in i ett sant och värdigt
liv med Gud och medmänniskor.

I denna lilla bok finner du ett urval av Bibelns ord,
ordnade efter ämnen från A till Ö. Till varje ämne
finns dessutom bibelreferenser till vägledning för den
som vill sätta sig in i ämnet och få en djupare insikt
i vad Guds ord lär.

Vad säger då Bibeln?

Göteborg, februari 2005
Jakob Yalgin och Tony Larsson
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Alkohol
Vem ropar ”ack”, vem ropar ”ve”?
Vem vållar kiv, vem klagar?
Vem har sår utan orsak? Vem har dimmiga ögon?
De som stannar länge vid vinet,
de som går för att pröva kryddat vin.
(Ord 23:29-30)  (�Ord 23:19-21, 29-35 • Luk 21:34-36 • Ef 5:18-19)

Andligt liv
Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. Ni har
inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i
fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi
ropar: ”Abba! Fader!” Anden själv vittnar med vår ande
att vi är Guds barn.
(Rom 8:14-16)  (�Jer 17:5-8 • Rom 8 • Gal 5:16-25 • 1 Joh 4:12-13)

Ansvar
Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att
var och en skall få igen vad han har gjort här i livet,
gott eller ont.
(2 Kor 5:10)  (�Ord 19:3 • Matt 25:14-30 • Gal 6:5, 7-9)

Arbete
Vad ni än gör, gör det av hjärtat, så som ni tjänar Herren
och inte människor. Ni vet att det är av Herren som ni
skall få arvet som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar.
(Kol 3:23-24)  (�Ord 12:11, 24 • Ord 14:23 • 1 Pet 4:10)
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Avundsjuka
Sinnesro ger kroppen liv, avund är röta i benen.
(Ord 14:30)  (�2 Mos 20:16-17 • Ps 37 • Ord 23:17-18 • Gal 5:26)

Barmhärtighet
Ty domen skall utan barmhärtighet
drabba den som inte har visat barmhärtighet.
Men barmhärtigheten triumferar över domen.
(Jak 2:13)  (�Luk 10:25-37 • Heb 4:15-16 • Heb 13:3)

Barn
Sedan bar man fram barn till Jesus, för att han skulle
lägga händerna på dem och be. Men lärjungarna visade
bort dem. Då sade Jesus: ”Låt barnen komma till mig
och hindra dem inte! Ty himmelriket tillhör sådana.”
(Matt 19:13-14)  (�Ps 127:3-5 • Ord 20:11 • Matt 18:1-6, 10)
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Begär
Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och
gäster att hålla er borta från de köttsliga begären som
för krig mot själen.
(1 Pet 2:11)  (�Jak 1:14-15, 4:1-3 • 2 Pet 2:18 • 1 Joh 2:15-17)

Bibeln
Du känner från barndomen de heliga Skrifterna som
kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i
Kristus Jesus. Hela Skriften är utandad av Gud och
nyttig till undervisning, till bestraffning, till
upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att
gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för
varje god gärning.
(2 Tim 3:15-17)  (�Ps 19:8-12, Ps 119 • Jer 15:16 • Joh 5:39-40 • Heb 4:12)

Bön
Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och
dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han
får, och den som söker, han finner, och för den som
bultar skall dörren öppnas.
  Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om
bröd, eller en orm, när han ber om en fisk? Om ni som
är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket
mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott
åt dem som ber honom.
(Matt 7:7-11)  (�Matt 6:5-15 • Matt 18:19-20 • Mark 11:24-25 • Joh 15:7)
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Den helige Ande
Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända
i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om
allt vad jag har sagt er.
(Joh 14:26)  (�Joh 7:37-38, 14:16-18, 16:7-15 • Rom 8:9-16 • Ef 4:30)

Diakoner
Församlingstjänarna skall på samma sätt vara allmänt
aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller
vara ute efter pengar. De skall äga trons hemlighet i
ett rent samvete.
  De som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning
och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.
(1 Tim 3:8-9,13)  (�Apg 6 • Rom 16:1-2 • Fil 1:1 • 1 Tim 3:8-13)

Disciplin
Fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter
rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem
som åkallar Herren av rent hjärta.
(2 Tim 2:22)  (�1 Kor 9:24-27 • Heb 12:1-3)
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Djävulen
Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går
omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall
sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk
på att era bröder här i världen utstår samma lidanden.
(1 Pet 5:8-9)  (�Luk 4:1-13 • Joh 8:44 • 2 Kor 4:3-4 • Ef 6:10-18 • Jak 4:7)

Dop
Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så
att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige
Ande som gåva.
(Apg 2:38)  (�Matt 28:19-20 • Joh 3:5 • Rom 6 • 1 Kor 12:13)

Dårskap
Dårens glädje är att göra det skamliga,
den förståndiges är att vara vis.
(Ord 10:23)  (�Ps 14:1 • Ord 15:14 • Ord 26:1-12 • Rom 1:21-22)

Döden
Det är bestämt om människan
att hon en gång skall dö och sedan dömas.
(Heb 9:27)  (�Ord 11:7 • Heb 2:14-15 • Upp 14:13 • Upp 20:11-21:4)

Ensamhet
Om än min far och mor överger mig,
tar HERREN emot mig.
(Ps 27:10)  (�Ps 68:6-7 • Ps 139 • Ps 142:5-6 • Jes 54:4-6)
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Envishet
Den som efter mycken tillrättavisning förblir hårdnackad
kommer plötsligt att krossas och kan inte räddas.
(Ord 29:1)  (�Ps 32:9 • Ord 10:17, 12:15, 13:10 • Jer 7:23-26)

Evangelium
Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft
som frälser var och en som tror, först juden och sedan
greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i
evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den
rättfärdige skall leva av tro.
(Rom 1:16)  (�Matt 24:14 • Mark 1:14-15 • Luk 4:18-19 • 1 Kor 1:17-18)

Familjen
Men om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt
då sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre
än den som inte tror.
(1 Tim 5:8)  (�Mark 10:29-30 • Kol 3:18-21 • 1 Tim 3:12)

Fasta
När ni fastar, se inte så dystra ut som hycklarna. De
vanställer sina ansikten för att visa människor att de
fastar. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön.
  Nej, när du fastar, smörj ditt huvud och tvätta ditt
ansikte, så att människor inte ser att du fastar, utan
endast din Fader som är i det fördolda. Då skall din
Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.
(Matt 6:16-18)  (�Jes 58:3-9 • Joel 2:12-13 • Matt 9:14-15 • Apg 13:2-3)
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Fattigdom
Bättre vara fattig och vandra oförvitligt
än rik och gå krokiga vägar.
(Ord 28:6)  (�Ps 37:16 • Ord 6:10-11, 21:17)

Den som tillsluter sitt öra för den fattiges rop
skall själv få ropa utan svar.
(Ord 21:13)  (�Ps 140:13 • Ord 19:17 • Matt 25:31-46)

Frestelse
Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor
får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni
frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer,
skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.
(1 Kor 10:13)  (�Matt 18:6-9 • Matt 26:41 • Heb 2:18, 4:15 • Jak 1:2-3, 12)

Frid
Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er.
Inte ger jag er en sådan frid som världen ger.
Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.
(Joh 14:27)  (�Ps 119:165 • Jes 57:19-21 • Rom 5:1 • Fil 4:6-7 • Kol 3:15)
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Frihet
Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Använd bara
inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle,
utan tjäna varandra i kärlek.
(Gal 5:1,13)  (�Jes 61:1-2 • Joh 8:31-32, 36 • Rom 8:1-2 • 2 Kor 3:17)

Frälsning
Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde
Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad
utan ha evigt liv.
(Joh 3:16)  (�Jes 25:7-9 • Joh 3 • Joh 5:24 • Rom 10:9-13 • Tit 2:11-14)

Förebild
Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett
exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår.
Han hade inte begått någon synd, och svek fanns inte
i hans mun.
(1 Pet 2:21-22)  (�Matt 11:29 • Joh 13:14-15 • Fil 3:17 • Heb 12:2, 13:7)

Förföljelse
Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens
skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni, när
människor hånar och förföljer er, ljuger och säger
allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, ty er
lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man
profeterna före er.
(Matt 5:10-12)  (�Apg 5:40-41 • 2 Tim 3:12 • Heb 11:24-26)
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Förkrosselse
Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till
evig tid och heter ”den Helige”: Jag bor i det höga och
heliga men också hos den som är förkrossad och har en
ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för
att ge liv åt de förkrossades hjärtan.
(Jes 57:15)  (�Ps 34:19 • Ps 51:19 • Ps 147:3)

Förlåtelse
Om vi bekänner våra synder, är han trofast och
rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar
oss från all orättfärdighet.
(1 Joh 1:9)  (�Jes 1:18 • Rom 8:1, 33-34)

Om din broder syndar, så tillrättavisa honom, och om
han ångrar sig, så förlåt honom. Även om han syndar
mot dig sju gånger om dagen och kommer tillbaka till
dig sju gånger och säger: Jag ångrar mig, så skall du
förlåta honom.
(Luk 17:3-4)  (�Ord 19:11 • Matt 5:14-15)

Förolämpningar
Jag säger er: Den som är vred på sin broder är skyldig
inför domstolen, och den som säger till sin broder: Ditt
dumhuvud, är skyldig inför Stora rådet, och den som
säger: Din dåre, är skyldig och döms till det brinnande
Gehenna.
(Matt 5:22)  (�Ord 12:18 • Ord 17:5 • Ord 26:2 • 1 Pet 3:9)
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Föräldraskap
Vänj den unge vid den väg han bör vandra,
så viker han ej av från den när han blir gammal.
(Ord 22:6)  (�1 Mos 33:5 • 5 Mos 6:6-7 • Ord 29:17 • Ef 6:1-4 • 1 Tim 3:4)

Gemenskap
Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset,
så har vi gemenskap med varandra, och Jesus,
hans Sons, blod renar oss från all synd.
(1 Joh 1:7)  (�Ords 27:17 • Apg 2:42-47 • 1 Kor 12:12-26 • Fil 2:1-5)

Givmildhet
Den ene strör ut och får ändå mer, den andre snålar och
blir bara fattigare. Den frikostige blir rikligen mättad,
den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt.
(Ord 11:24-25)  (�5 Mos 15:7-8 • Ord 29:27 • Matt 5:42, 10:8 • Luk 6:38)

Glädje
Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni
ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över
honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, då ni nu är på
väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning.
(1 Pet 1:8-9)  (�Ps 4:8, 16:11 • Jes 29:19 • Jer 15:16 • Fil 4:4)

Goda gärningar
Och glöm inte att göra gott och dela med er,
ty sådana offer har Gud behag till.
(Heb 13:16)  (�Matt 5:14-16 • Ef 2:10 • Tit 2:14 • Jak 2:14-26)



VAD SÄGER BIBELN

14

Guds kärlek
Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss:
att vi får kallas Guds barn, och det är vi också.
(1 Joh 3:1)  (�Jer 31:3 • Sef 3:17 • Joh 3:16 • Rom 5:8 • 1 Joh 4:7-21)

Guds vilja
Gud vill att alla människor skall bli frälsta
och komma till insikt om sanningen.
(1 Tim 2:4)  (�Matt 12:50 • 1 Tess 4:3-8, 5:16-18 • 1 Pet 2:15)

Helvetet
Människosonen skall sända ut sina änglar,
och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike
alla som blir andra till fall och lever i laglöshet,
och de skall kasta dem i den brinnande ugnen.
Där skall man gråta och skära tänder.
(Matt 13:41-42)  (�Matt 10:28 • Mark 9:43-48 • 2 Tess 1:7-10 • Upp 21:8)

Himlen
Låt inte era hjärtan oroas.
Tro på Gud och tro på mig.
I min Faders hus finns många rum.
Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er
att jag går bort för att bereda plats åt er?
Och om jag än går och bereder plats åt er,
skall jag komma tillbaka och ta er till mig,
för att ni skall vara där jag är.
(Joh 14:1-3)  (�Jes 25:6-9 • 2 Kor 5:1-2 • Upp 21:1-5)
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Hopp
Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN,
nämligen fridens tankar och inte ofärdens,
för att ge er en framtid och ett hopp.
(Jer 29:11)  (�Heb 6:18-19 • 1 Pet 1:3-4)

Hyckleri
Akta er för att utföra goda gärningar för att
människorna skall se er. Då får ni ingen lön hos er
Fader i himlen. När du ger en gåva, blås då inte i
trumpet för dig, som hycklarna gör i synagogorna och
på gatorna för att människorna skall berömma dem.
Amen säger jag er: de har fått ut sin lön.
(Matt 6:1-2)  (�Ord 26:23-26 • Matt  23 • Luk 12:1-3)

Hämnd
Ni har hört att det är sagt: Öga för öga och tand för
tand. Jag säger er: Stå inte emot den som är ond,
utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd
också den andra åt honom.
(Matt 5:38-39)  (�Ord 20:22 • Matt 5:44 • Rom 12:19-21 • 1 Pet 3:9)
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Jesus Kristus
Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg
hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av
Fadern, och han var full av nåd och sanning.
  Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv
är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.
(Joh 1:14,18)  (�Joh 1:1-18 • Joh 14:6 • Apg 2:36 • Heb 1:1-3)

Jungfru Maria
Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor Maria var
trolovad med Josef, men innan de hade kommit
tillsammans, visade det sig att hon var havande genom
den helige Ande. Allt detta skedde, för att det skulle
uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: Se,
jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall
ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss.
(Matt 1:18, 22-23)  (�Jes 7:14 • Matt 1:18-25 • Luk 1:26-38)

Konflikter
Att börja ett gräl är att öppna en dammlucka, ge därför
efter innan striden bryter ut. Heder åt den som avstår
från kiv, den oförnuftige söker alltid strid.
(Ord 17:14, 20:3)  (�Rom 12:16-21 • Jak 4:1)

Om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom
till svars enskilt, mellan fyra ögon. Om han lyssnar på
dig, har du vunnit din broder.
(Matt 18:15)  (�Pred 10:4 • Matt 5:9 • Rom 14:19 • Ef 4:26-27)
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Korset
Han var genomborrad för våra överträdelsers skull,
slagen för våra missgärningars skull.
Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid,
och genom hans sår är vi helade.
(Jes 53:5)  (�Jes 53 • Joh 19:16-37 • Apg 2:22-24, 3:13-20)

Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för
att vi skulle dö bort från synderna och leva för
rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade.
(1 Petr 2:24)  (�1 Kor 1:18-25 • Gal 2:19-20, 6:14)

Kristi kärlek
Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest,
förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd?
  Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar
eller furstar, varken något som nu är eller något som
skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något
annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i
Kristus Jesus, vår Herre.
(Rom 8:35, 38-39)  (�Joh 15:12-15 • 2 Kor 5:14 • Ef 3:18-19 • 1 Joh 3:16)
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Kroppen
Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige
Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att
ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är
betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp!
(1 Kor 6:19-20)  (�Rom 13:14 • Ef 5:29-30 • 1 Tim 4:8)

Kunskap
Den förståndiges hjärta förvärvar kunskap,
och de visas öron söker kunskap.
(Ord 18:15)  (�Ord 1:7 • Ord 2 • 1 Kor 8:1-3)

Kyrkan
Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan
medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds
familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas
grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom
honom fogas hela byggnaden samman och växer upp
till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni
uppbyggda till en Guds boning genom Anden.
(Ef 2:19-22)  (�Matt 16:17-18 • 1 Kor 12:12-26 • 1 Tim 3:15 • 1 Pet 2:9-10)
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Kärlek
Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så
som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Om
ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är
mina lärjungar.
(Joh 13:34-35)  (�Mark 12:28-31 • 1 Kor 13 • 1 Joh 4:7-21)

Lagar
Underordna er varje myndighet för Herrens skull, det må
gälla kejsaren som högste härskare eller landshövdingarna,
som är utsända av honom för att straffa dem som gör det
onda och hedra dem som gör det goda.
(1 Pet 2:13-14)  (�Rom 13:1-7 • Tit 3:1 • 1 Pet 2:17)

Lidande
Innan jag fick lida for jag vilse,
men nu tar jag vara på ditt ord.
(Ps 119:67)  (�Ps 34:18-20 • Heb 12:2-11 • Jak 1:2-3, 5:10-11 • 1 Pet 4)

Lovsång
Jubla i HERREN, ni rättfärdiga,
att lovprisa honom hör de rättrådiga till.
Tacka HERREN med harpa,
lovsjung honom till tiosträngad psaltare.
Sjung till honom en ny sång,
spela vackert under jubelrop.
(Ps 33:1-3)  (�Ps 96:1-3 • Kol 3:16-17 • Heb 13:15 • Jak 5:13)
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Lättja
Hur länge skall du ligga där, du late?
När skall du stiga upp från din sömn?
Sov ännu något, slumra lite till,
lägg ännu en stund armarna i kors för att vila,
så skall fattigdomen komma över dig som en rövare
och armodet som en väpnad man.
(Ord 6:9-11)  (�Ord 10:4,26, 12:24, 24:30-34, 26:13-16 • 2 Tess 3:10-12)

Löften
Dröj inte att infria det löfte du har gett åt Gud, ty han har
inte behag till dårar. Håll vad du lovar! Det är bättre att
du inte lovar något än att du lovar och inte håller det.
(Pred 5:3-4)  (�5 Mos 23:21-23 • Ord 20:25 • Jak 5:12)

Lögn
Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra,
vi är ju varandras lemmar.
(Ef 4:25)  (�Ps 5:7, 34:13-14 • Ord 12:22 • Joh 8:44 • Upp 21:8)

Meningen med livet
”Vilket är det största av alla buden?” Jesus svarade: ”Det
största är detta: Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är
en, och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta,
av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din
kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som
dig själv. Inget annat bud är större än dessa.”
(Mark 12:28-31)  (�1 Mos 1:26-28 • 1 Tim 2:4 • Tit 2:11-15 • 1 Pet 4:10)
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Mod
Ty den Ande som Gud har gett oss
gör oss inte modlösa, utan är kraftens,
kärlekens och självbehärskningens Ande.
(2 Tim 1:7)  (�5 Mos 31:6 • Ps 31:25, 118:6-7 • Ord 28:1 • Apg 4:13)

Människan
Se, endast detta har jag funnit:
att Gud skapade människorna rättsinniga.
Men sedan har de tänkt ut många onda planer.
(Pred 7:30)  (�1 Mos 1:26-29 • Ps 8:4-9 • Matt 10:29-31)

Nattvard
Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte
gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är
det inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom det är
ett bröd, är vi som är många en kropp, ty alla får vi vår
del av detta enda bröd.
(1 Kor 10:16-17)  (�Matt 26:26-28 • Luk 22:14-20 • 1 Kor 11:23-34)
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Omvändelse
Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir
utplånade och tider av vederkvickelse kommer från
Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd
för er, nämligen Jesus.
(Apg 3:19-20)  (�Hes 18:21-32 • Matt 18:3-4 • Jak 4:8-10, 5:19-20)

Otro
Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes
sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från
evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild.
(2 Kor 4:4)  (�Ps 78:32-33 • Mark 9:14-29 • Joh 3:17-18 • Heb 3:12-4:4:11)

Pengar
Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och
snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som
störtar människor i fördärv och undergång.
  Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär
efter pengar har somliga kommit bort från tron och
vållat sig själva mycket lidande.
(1 Tim 6:9-10)  (�5 Mos 8:11-18 • Ord 23:4-5 • Luk 12:15-33 • 1 Tim 6:6-19)
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Pratsamhet
Där orden är många uteblir inte synd,
vis är den som styr sina läppar.
(Ord 10:19)  (�Ord 13:3 • Pred 5:1, 10:12-14 • Matt 12:36-37 • Jak 1:26)

Präster
Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över
era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de
kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta,
för det skulle inte vara lyckligt för er.
(Heb 13:17)  (�Mal 2:7 • 1 Kor 16:15-16 • Gal 6:6 • 1 Tim 3:1-7)

Råd
Där samråd saknas går planerna om intet,
med många rådgivare lyckas de.
(Ord 15:22)  (�Ps 16:7 • Ord 12:15, 13:10, 19:20)

Rädsla
HERREN är med mig, jag skall inte frukta. Vad kan en
människa göra mig? HERREN är med mig, han är min hjälpare,
jag kan utan fruktan se på dem som hatar mig.
(Ps 118:6-7)  (�Ord 29:25 • Jes 43:1-2, 51:7-12 • Matt 10:28-31 • 1 Joh 4:17-18)

Rättvisa
Öppna din mun för den stumme och försvara alla
värnlösa. Öppna din mun och döm rättfärdigt, skaffa
den betryckte och fattige rätt.
(Ord 31:8-9)  (�3 Mos 19:13-15 • 5 Mos 16:18-20 • Ord 17:15, 24:23-25)
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Samvete
Därför strävar jag själv efter att alltid ha ett gott
samvete inför Gud och människor.
(Apg 24:16)  (�2 Sam 24:10 • Rom 2:15 • 1 Tim 1:18-19, 3:8-9 • Heb 10:22)

Sanning
Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar,
och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.
(Joh 8:31-32)  (�Ps 51:8 • Joh 3:20-21 • Joh 16:13, 18:37 • Ef 4:25)

Sex
Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från
otukt, och att var och en av er vet att skaffa sig hustru
på ett helgat och hedervärt sätt.
(1 Thess 4:3-4)  (�1 Mos 1:27-28 • Ord 5:18-20 • Matt 5:28-29 • 1 Kor 6:12-7:1-9)

Sjukdom
Salig är den som tar sig an den fattige,
HERREN skall befria honom på olyckans dag.
HERREN är hans stöd när han ligger sjuk,
hela hans läger förvandlar du.
(Ps 41:2,4)  (�Job 33:19-30 • Matt 8:16-17 • Joh 9:1-3 • Jak 5:14-15)

Självbehärskning
Bättre en tålmodig man än en hjälte,
bättre styra sitt sinne än inta en stad.
(Ord 16:32)  (�1 Mos 4:7 • Ord 12:26, 17:27, 19:11, 25:28 • Tit 2:11-13)
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Skapelsen
Så säger Gud, HERREN, han som har skapat himlen och
spänt ut den, han som har utbrett jorden med allt som
växer där, han som har givit liv åt folket som bor där
och ande åt dem som vandrar på den.
(Jes 42:5)  (�1 Mos 1 • Ps 104, 139:14-16 • Apg 17:26-27 • Heb 11:3)

Skilsmässa
De gifta ger jag en befallning som inte är min utan
Herrens: En hustru får inte skilja sig från sin man - skiljer
hon sig skall hon förbli ogift eller försona sig med sin
man - och en man får inte överge sin hustru.
(1 Kor 7:10-11)  (�Mal 2:14-16 • Matt 5:32, 19:3-9)

Skryt
Låt någon annan berömma dig och inte din egen mun,
en främmande och inte dina egna läppar.
(Ord 27:2)  (�1 Kung 20:11 • Ord 27:1 • Matt 26:33-35 • Jak 4:13-16)
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Skvaller
Den som går med förtal förråder hemligheter,
den som har ett trofast hjärta döljer vad han vet.
(Ord 11:13)  (�3 Mos 19:16 • Ps 15:1-3 • Ord 20:19, 26:20-22)

Skönhet
Er prydnad skall inte vara något yttre: konstfulla
håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina
kläder, utan hjärtats dolda människa med den
oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det
är mycket dyrbart i Guds ögon.
(1 Pet 3:3-4)  (�Ord 11:22 • Ord 31:20 • 1 Tim 2:9-10)

Smicker
Den som tillrättavisar en människa får uppskattning
efteråt, mer än den som kommer med smicker.
(Ord 28:23)  (�Ord 26:28, 27:6, 29:5 • 1 Tess 2:5-6)

Sorg
Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med
dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de
andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att
Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud
skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans
med honom.
(1 Tess 4:13-14)  (�Pred 7:3-5 • Matt 5:4 • Luk 19:41-44)
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Spådom
Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller
dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom,
teckentydning, svartkonst eller häxeri, ingen som utövar
besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som
bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda.
Ty avskyvärd för HERREN är var och en som gör sådant,
och för sådana vedervärdigheters skull fördriver HERREN,
din Gud, dem för dig.
(5 Mos 18:10-12)  (�5 Mos 18:9-14 • Jes 8:19-20 • Jes 47:12-14)

Status
Den som vill vara störst bland er skall vara de andras
tjänare, och den som vill vara främst bland er skall
vara de andras slav. Så har inte heller Människosonen
kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt
liv till lösen för många.
(Matt 20:26-28)  (�Luk 14:7-14 • Joh 13:1-17 • Jak 2:1-8)

Stolthet
Så säger HERREN: Den vise skall inte berömma sig av sin
vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte
av sin rikedom. Den som vill berömma sig, han skall
berömma sig av att han har insikt och känner mig: Att
jag är HERREN, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet
på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger HERREN.
(Jer 9:23-24)  (�Ord 16:18, 26:12 • Matt 23:12 • 2 Kor 10:17-18)
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Stress
Bättre en handfull ro än båda händerna fulla
med möda och ett jagande efter vind.
(Pred 4:6)  (�Ord 19:2 • Ord 21:5 • Jes 30:15-16)

Stöld
Tjuven skall sluta stjäla och i stället arbeta och uträtta
något nyttigt med sina händer, så att han har något att
dela med sig åt den som behöver.
(Ef 4:28)  (�2 Mos 20:15 • 3 Mos 19:11, 13 • Sak 5:3-4 • 1 Kor 6:10)

Svordomar
Låt inget oanständigt tal komma över era läppar, tala
bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan
behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på.
(Ef 4:29)  (�2 Mos 20:7 • Sak 5:3-4 • Matt 12:36-37 • Ef 5:3-4)

Synd
Den som vet att göra det goda
men inte gör det, han syndar.
(Jak 4:17)  (�1 Mos 4:7 • Ord 10:9, 14:21 • Rom 14:23 • 1 Joh 3:4)

Om vi säger att vi inte har synd,
bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss.
(1 Joh 1:8)  (�Ord 5:22-23, 20:9 • Jes 53:6, 59:1-2 • Joh 8:34)

Ty syndens lön är döden, men Guds gåva
är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.
(Rom 6:23)  (�Rom 6 • Ef 2:1-5 • Jak 5:19-20)
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Söka Gud
Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig
om ni söker mig av hela ert hjärta.
(Jer 29:13)  (�Ps 27:8 • Jes 55:6-7 • Luk 11:10-13 • Apg 17:26-28)

Tacksamhet
Tacka Gud under alla livets förhållanden.
Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.
(1 Tess 5:18)  (�5 Mos 8:10 • Ps 100:4 • Kol 3:15-17)

Tankar
För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och
rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som
kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant.
(Fil 4:8)  (�Ps 139 • Jes 55:8-9 • 2 Kor 10:4-5 • Fil 4:6-7)

Tid
Lär oss inse att våra dagar är räknade,
så att vi får visa hjärtan.
(Ps 90:12)  (�Ps 39:5-6 • Pred 3:1-8 • Ef 5:16-17)
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Treenighet
Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek
och den helige Andes gemenskap vare med er alla.
(2 Kor 13:13)  (�Matt 3:16-17, 28:19 • Joh 15:26 • 1 Pet 1:2)

Tro
Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte
på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar,
så skall han göra dina stigar jämna.
(Ord 3:5-6)  (�Ps 125:1 • Mark 11:22-24 • Joh 3:16-18 • Heb 11)

Trygghet
Gud har själv sagt: ”Jag skall aldrig lämna dig eller överge
dig.” Därför kan vi frimodigt säga: ”Herren är min hjälpare,
jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig?”
(Heb 13:5-6)  (�Ps 46:2-4 • Ps 91 • Ord 3:21-26 • Joh 10:27-28)

Tröst
Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader,
barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, han som
tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är
i nöd med den tröst vi själva får av Gud.
(2 Kor 1:3-4)  (�Ps 94:17-19 • Jes 40:1-2 • Matt 5:4 • Rom 8:28-39)

Trötthet
Kom till mig, alla ni som arbetar
och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila.
(Matt 11:28)  (�Ps 23:3 • Jes 40:28-31 • 2 Kor 4:16)
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Tvivel
Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot
och frälsa genom att rycka dem ur elden.
(Jud 1:22-23)  (�Joh 20:24-29 • Heb 4:15-16 • Jak 1:6-8)

Underlägsenhet
Saliga är de som är fattiga i anden,
dem tillhör himmelriket.
(Matt 5:3)  (�Jes 29:19, 57:15 • 1 Kor 1:26-29, 12:14-26)

Ungdom
Gläd dig, du yngling, i din ungdom,
låt ditt hjärta glädjas i din ungdoms dagar.
Vandra ditt hjärtas vägar, följ det dina ögon ser.
Men vet att för allt detta
kommer Gud att döma dig.
Tänk på din Skapare i din ungdoms dagar,
innan de onda dagarna kommer
och de år då du skall säga:
”De ger mig ingen glädje”.
(Pred 11:9, 12:1)  (�Ps 119:9 • Klag 3:27 • 1 Tim 4:12 • 1 Pet 5:5-6)

Uthållighet
Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja
och få vad han har lovat.
(Heb 10:36)  (�1 Kor 15:58 • Gal 6:9 • Jak 1:2-3, 12 • Jak 5:10-11)
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Uppståndelse
Ty detta är min Faders vilja, att var och en som ser
Sonen och tror på honom skall ha evigt liv, och jag skall
låta honom uppstå på den yttersta dagen.
(Joh 6:40)  (�Dan 12:1-3 • Joh 5:28-29, 11:25-26 • 2 Kor 4:14)

Utsvävningar
Det är nog med att ni förr levde på hedningarnas vis – i
utsvävningar och begär, i fylleri och supkalas, i vilda fester
och förbjudna avgudakulter. Därför är de förvånade och
hånar er, när ni inte längre tillsammans med dem störtar
er ned i samma ström av utsvävningar. Men de skall stå till
svars inför honom som är redo att döma levande och döda.
(1 Pet 4:3-5)  (�Pred 7:3-5 • Luk 21:34-36 • Ef 5:18-19)

Vishet
Den vise har ögon i sitt huvud, medan dåren vandrar i mörker.
(Pred 2:14)  (�Ord 4, 9:10 • Dan 2:19-23 • 1 Kor 2 • Jak 1:5, 3:13-17)

Vrede
Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner
över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle.
(Ef 4:26-27)  (�Ps 37:8 • Matt 5:22 • Ef 4:31-32 • Jak 1:19-20)

Våld
HERREN prövar den rättfärdige, men den ogudaktige och
den som älskar våld, dem hatar hans själ.
(Ps 11:5)  (�1 Mos 6:11-13 • Ps 17:4 • Matt 5:38-39, 26:51-52)
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Vägval
Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall
vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig.
(Ps 32:8)  (�Ps 23:3 • Ps 25:8-12 • Ps 73:24 • Ord 3:5-6 • Jes 43:16)

Vänskap
Bättre två än en, ty de får god lön för sin strävan.
Om de faller, kan den ene resa upp den andre.
(Pred 4:9-10)  (�Ord 25:17, 27:6-10, 17 • Joh 15:13-15 • 1 Kor 15:33)

Ångest
Jag sade i min ångest: ”Jag är bortdriven från dina ögon.”
Men du hörde mina böners ljud, när jag ropade till dig.
(Ps 31:23)  (�Ps 25:16-22, Ps 116 • Joh 12:27 • Rom 8:35-39 • Heb 5:7-8)

Äktenskap
Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man
och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och mor
och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett
kött. Så är de inte längre två, utan ett kött.
(Mark 10:6-8)  (�1 Mos 2:18, 21-25 • 1 Kor 7 • Ef 5:22-33 • Heb 13:4)
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Äldre
För ett grått huvud skall du resa dig upp,
och den gamle skall du ära.
(3 Mos 19:32)  (�Job 12:12 • Ord 16:31 • 1 Pet 5:5)

Ödmjukhet
Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som
barn, kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar
sig som detta barn, han är den störste i himmelriket.
(Matt 18:3-4)  (�Ord 15:33, 18:12 • Luk 18:14 • Fil 2:1-11 • 1 Pet 5:5-6)

Önskningar
Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få
veta era önskningar genom åkallan och bön med
tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd,
bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.
(Fil 4:6-7)  (�Ps 37:4 • Ps 38:10 • Ps 103:5 • Ord 20:24)
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