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ORD PÅ VÄGEN! 

I tider av nöd, svårigheter, 

mörker, lidanden som drab-

bar oss och hela vår värld, 

behöver vi Ljuset som ger 

oss kraft, styrka och mod. 

Låt dessa bibelord, som 

handlar om Jesus, ge oss 

det vi behöver för att ta oss 

igenom och övervinna svårigheterna.   

• Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, 

över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset 

stråla fram…Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss 

given. På hans axlar vilar herradömet, och hans 

namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, 

Fridsfurste.  Jes 9:2- 

• Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte 

övervunnit det. Joh 1:5 

• Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.  

Ps 119:105-106 

• Jag är världens ljus, den som tror på mig skall inte 

vandra i mörker utan ha livets ljus. Joh 8:12 

• Jesus sade till dem: "Ännu en kort tid är ljuset 

ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörk-

ret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret 

vet inte vart han går. Tro på ljuset, medan ni har 

ljuset, så att ni blir ljusets barn."  Joh 12:35-36 

• I honom var liv och livet var människornas ljus Joh 

1:4 

• Detta är det budskap som vi har hört från honom 

och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att 

inget mörker finns i honom. 1 joh 1:5 

• Någon natt skall inte finnas mer, och de behöver 

inte någon lampas sken eller solens ljus. Ty Herren 

Gud skall lysa över dem, och de skall regera som 

kungar i evigheternas evigheter. Upp 22:5 
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