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HJÄLP FRÅN OVAN
“Hjälp från ovan” är en samling bibelverser som

sammanställts ämnesvis. Jag tror nämligen att den
bästa kommentaren till Skriften är Bibeln själv.

Guds Ord kommer “från ovan” till hjälp för hjärtan
som hungrar och törstar efter rättfärdighet. När en
människa ångrar och överger sin synd och inbjuder
Jesus Kristus till att bo i hjärtat, och av hela sitt hjär-
ta tror på Jesus Kristus som sin Frälsare, då uppen-
barar Han sig själv och ger henne sin glädje och frid.

Själv upplevde jag detta år 1937, och jag har sedan
dess aldrig avbrutit denna underbara gemenskap med
Herren. Om du ännu inte har låtit Jesus Kristus bli
din Herre och Frälsare, så uppmanar jag dig ivrigt att
överlåta dig till honom just nu.  

—Watson Goodman (1920-2002)



































































































GUDS ORD
Ingen profetia har förmedlats

genom mänsklig vilja, utan driv-
na av helig ande har människor
talat ord från Gud.

—2 Petrusbrevet 1:21
Jag gömmer ditt tal i mitt

hjärta, för att jag inte skall syn -
da mot dig. —Psaltaren 119:11

Jesus svarade: “Ni tänker fel,
därför att ni varken kan skrif
ten eller vet något om Guds
makt.” —Matteus 22:29

Himmel och jord skall förgå,
men mina ord skall aidrig
förgå. —Lukas 21:33

Varje bok i skriften är inspire-
rad av Gud och till nytta när

man undervisar, vederlägger,
vägleder och fostrar till ett rätt-
färdigt liv.

—2 Timotheosbrevet 3:16 
Ni skall inte lägga något till

det som jag befaller er, och ni
skall inte ta något därifrån. Ni
skall hålla Herrens, er Guds,
bud, som jag ger er.

—5 Moseboken 4:2
Bli ordets görare, inte bara

dess hörare, annars tar ni
miste. —Jakobsbrevet 1:22

Evinneligen, Herre, står ditt
ord fast i himmelen. . . . Ditt ord
är mina fötters lykta och ett
ljus på min stig.

—Psaltaren 119:89, 105
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