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1Mose 1:1-4 "I begynnelsen skapade Gud 

himmel och jord. Jorden var öde och tom, 

och mörker var över djupet. Och Guds Ande 

svävade över vattnet. Gud sade. "Varde ljus!" 

Och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott, 

och han skilde ljuset från mörkret." 

Psalm 33:9 "Han sade och det blev till, han 

befallde och det stod där." 

Upp 22:5 "Ingen natt ska finnas mer, och de 

behöver inte lampors sken eller solens ljus, 

för Herren Gud ska lysa över dem." 

1Joh1:5+7a "Detta är budskapet som vi har 

hört från honom och förkunnar för er: att 

Gud är ljus och inget mörker finns i honom 

... han är i ljuset." 

Pred 11:7 "Ljuset är ljuvligt och det är gott 

för ögonen att se solen." 

Ps 104:2 "Du sveper dig i ljus som en 

mantel." 

Daniel 2:22 "Ljuset bor hos honom." 

Jak 1:17 "... ljusens Fader, hos vilken ingen 

förändring sker och ingen växling mellan ljus 

och mörker." 

Hab 1:13 "Dina ögon är för rena för att se på 

det onda." 

1Tim 6:16 "Han som ensam är odödlig och 

bor i ett ljus dit ingen kan komma." 

2Kor 4:6 "Gud som sade: Ljus ska lysa ur 

mörkret, han har lyst upp våra hjärtan för att 

kunskapen om Guds härlighet som strålar 

från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus." 

Ps 118:27 "Herren är Gud, och han gav oss 

sitt ljus." 

Jes 9:2 "Det folk som vandrar i mörkret ska 

se ett stort ljus, över dem som bor i 

dödsskuggans land ska ljuset stråla fram." 

Jes 49:6 "Jag ska sätta dig till ett ljus för 

hednafolken, för att du ska bli min frälsning 

ända till jordens yttersta gräns." 

Luk 2:32 "ett ljus med uppenbarelse för 

hedningarna och härlighet för ditt folk Israel" 

Joh 1:4-9 "I honom var liv, och livet var 

människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, 

och mörkret har inte övervunnit det. Det kom 

en man, sänd av Gud. Hans namn var 

Johannes. Han kom som ett vittne för att 

vittna om ljuset, för att alla skulle komma till 

tro genom honom. Själv var han inte ljuset, 

men han kom för att vittna om ljuset. Det 

sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, 

skulle nu komma in i världen." 

Efes 5:8 "ni var en gång mörker" 

Joh 12:46: "Jag har kommit till världen som 

ett ljus – för att ingen som tror på mig ska bli 

kvar i mörkret." 

Joh 3:19 "Ljuset kom in i världen, men 

människorna älskar mörkret mer än ljuset 

eftersom deras gärningar är onda." 

Luk 22:53 "Nu råder mörkrets makt." 

Joh 12:36 "Tro på ljuset medan ni har ljuset, 

så att ni blir ljusets barn." 

Kol 1:13 "Han har frälst oss från mörkrets 

välde och fört oss in i sin älskade Sons rike." 

Efes 5:8 "Tidigare var ni mörker, men nu är 

ni ljus i Herren." 

Matt 27:45+46 "Vid sjätte timmen kom över 

hela landet ett mörker, som varade ända till 

nionde timmen. Och vid nionde timmen 

ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli, lema 



sabaktani? Det betyder: "Min Gud, min Gud, 

varför har du övergivit mig?" 

Matt 17:2 "Hans ansikte lyste som solen, 

och hans kläder blev vita som ljuset." 

2Mos 10:22+23 "Ett tjockt mörker kom över 

hela Egyptens land i tre dagar. Ingen såg den 

andre och ingen steg upp från sin plats på tre 

dagar. Men där Israels barn bodde var det 

ljust överallt." 

Efes 5:8 "Nu är ni ljus i Herren. Vandra då 

som som ljusets barn." 

1Pet 1:16 "Ni ska vara heliga, ty jag är 

helig." 

1Joh 2:9+10 "Den som säger sig vara i ljuset 

men hatar sin broder är fortfarande kvar i 

mörkret. Den som älskar sin broder förblir i 

ljuset." 

Joh 8:12 "Jag är världens ljus." 

Matt 5:14-16 "Ni är världens ljus. En stad 

som ligger på ett berg kan inte döljas. Och 

man tänder inte ett ljus och sätter det under 

skäppan, utan man sätter det på hållaren så 

att det lyser för alla i huset. På samma sätt 

ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser 

era goda gärningar och prisar er Far i 

himlen." 

Fil 2:15 "... Guds oskyldiga barn mitt i ett 

falskt och fördärvat släkte, där ni lyser som 

stärnor i världen" 

På vilket praktiskt sätt kan jag vara ljus i 

världen? 

2Kor 6:14: "Vad har väl rättfärdighet med 

orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus 

gemensamt med mörker? ... Vad kan den 

som tror dela med den som inte tror?" 

Ps 18:29 "Du låter min lampa brinna klart." 

4Mos 6:25 "Herren låte sitt ansikte lysa över 

dig och vare dig nådig." 

Ps 43:3 "Sänd ditt ljus och din sanning. Låt 

dem leda mig." 

Ps 36:7 "I ditt ljus ser vi ljus." 

Ps 119:105 "Ditt ord är mina fötters lykta 

och ett ljus på min stig." 

Ords 6:23 "Undervisningen är ett ljus." 

Jes 50:10 "Vem bland er fruktar Herren och 

hör hans tjänares röst? Om han än vandrar i 

mörkret och inte ser någon ljusning, ska han 

förtrösta på Herrens namn och stödja sig på 

sin Gud." 

2Petr 1:19 "Ni gör rätt i att hålla er till det 

som till ett ljus som lyser på en dyster plats 

tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i 

era hjärtan." 

Upp 1:16 "Hans ansikte lyste som solen när 

den skiner i all sin kraft." 

Upp 22:5 "Ingen natt ska finnas mer, och de 

behöver inte lampors sken eller solens ljus, 

för Herren Gud ska lysa över dem." 

Upp 21:23 "Staden behöver inte ljus från sol 

eller måne, ty Guds härlighet lyser upp den, 

och dess ljus är Lammet." 

Joh 1:29 "Se Guds lamm, som tar bort 

världens synd." 

1Petr 1:18+19 "Ni blev friköpta från det 

meningslösa liv ni ärvt från era fäder ... med 

Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett 

lamm utan fel och lyte." 

Upp 5:6 "ett Lamm ... som såg ut att ha 

blivit slaktat" 

Upp 5:8 "... föll de ... ner inför Lammet" 


