
 
Då blev Jakob mycket förskräckt och greps av ångest.  
1 Mos 32:7  

 

Vi såg hans ångest, när han bad oss om förbarmande, 

men vi ville ändå inte lyssna till honom. Därför har vi 

själva kommit i denna ångest." 1 Mos 42:21  

 

Jag får ingen rast, ingen ro, ingen vila. Ångest kommer 

över mig.  Job 3:26 

  

Så snart jag har lagt mig, är min fråga: "När skall jag få 

stå upp?" Aftonen syns mig så lång, jag är övermätt av 

oro, innan morgonen har kommit. Job 7:4 

 

Därför vill jag nu inte lägga band på min mun, jag vill ta 

till orda i min andes ångest, jag vill klaga i min själs be-

drövelse. Job 7:11 

 

Människan, av kvinna född, lever en liten tid och mättas 

av oro. Job 14:1 

 

Mitt hjärtas ångest är stor, för mig ut ur mitt trångmål. 
Ps 25:17 
 

Varför är du så bedrövad, min själ, och så orolig i mig? 
Ps 42:5  
 

Hör på mig och svara mig. I mitt bekymmer är jag utan 

ro och måste klaga,  Ps 55:2 

 



Dödens band omvärvde mig, och dödsrikets ångest grep 

mig, jag kom i nöd och bedrövelse. Ps 116:3  

 

Fördenskull darrar nu mina höfter, ångest griper mig, lik 

en barnaföderskas ångest, förvirring kommer över mig, 

så att jag inte kan höra, förskräckelse fattar mig, så att 

jag inte kan se. Jes 21:3 

 

Men han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. 

Bävan och ångest kom över honom, Mark 14:33  

 

Tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna, 

och på jorden skall hedningarna gripas av ångest och 

rådlöshet vid havets och vågornas dån. Luk 21:25 

 

I sin ångest bad han allt ivrigare, och svetten droppade 

som blod ner på marken. Luk 22:44 

 

Nu är min själ fylld av oro. Skall jag be: Fader, rädda 

mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund 

jag har kommit. Joh 12:27 

 

Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, 

förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Rom 8:35  

 

Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er 

inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte 

modet. Joh 14:27  

 
 


