
Gal 6:4  Var och en skall pröva 
sina egna gärningar. Han 
behåller då för sig själv det som 
är värt att vara stolt över och 
jämför sig inte med andra.  



 
2Ko 13:5  Pröva er själva om ni 
lever i tron, pröva er själva! 
Eller vet ni inte med er att 
Jesus Kristus är i er? Gör ni inte 
det, består ni inte provet.  



 
Efe 5:6  Låt ingen bedra er med tomt prat. 

Allt sådant nedkallar Guds vrede över 
olydnadens barn.  

Efe 5:7  Ha därför ingenting med dem att 
göra.  

………….. 
Efe 5:10  Och pröva vad som är Herren kärt.  
 



Mat 7:15  Akta er för de falska profeterna, 
som kommer till er klädda som får men i 
sitt inre är rovlystna vargar.  

  



Mat 5:23  Därför, om du bär fram din gåva 
till altaret och där kommer ihåg att din 
broder har något emot dig,  

Mat 5:24  så lämna din gåva framför altaret 
och gå först och försona dig med din 
broder, och kom sedan och bär fram din 
gåva.  

Mat 5:25  Var angelägen om att göra upp 
med din motpart när du är med honom på 
vägen,……. 



 
Mat 6:12  Och förlåt oss våra skulder, såsom 
också vi förlåter dem som står i skuld till oss. 

Mat 6:14  Ty om ni förlåter människorna 
deras överträdelser, skall er himmelske 
Fader också förlåta er.  

Mat 6:15  Men om ni inte förlåter 
människorna, skall inte heller er Fader förlåta 
era överträdelser. 



Ord 19:11  Förstånd gör en människa 
tålmodig, det är hennes ära att förlåta en 
försyndelse. 

Heb 12:15  Se till att ingen går 
miste om Guds nåd och att ingen 
bitter rot skjuter skott och vållar 
skada och många smittas.  



 
Joh 15:17  Och det befaller jag er 
att ni skall älska varandra.  

 
Mat 5:44  Jag säger er: Älska era 
ovänner och be för dem som 
förföljer er.  

Mat 5:45  Då är ni er himmelske 
Faders barn…… 



 
Efe 4:1  Jag uppmanar er därför, 
jag som är en fånge i Herren, att 
leva värdigt den kallelse ni har 
fått.  

Efe 4:2  Var ödmjuka och milda på 
allt sätt. Visa tålamod och ha 
fördrag med varandra i kärlek.  



Efe 4:3  Var ivriga att bevara 
Andens enhet genom fridens band:  

Psa 103:3  han som förlåter dig 
alla dina synder och botar alla dina 
sjukdomar, 



 
Efe 2:10  Ty hans verk är vi, 
skapade i Kristus Jesus till goda 
gärningar, som Gud har förberett, 
så att vi skall vandra i dem. 



 
Kol 1:9  ….. Vår bön är att ni skall 
uppfyllas av kunskap om hans vilja, med 
all andlig vishet och insikt,  

Kol 1:10  så att ni kan leva värdigt Herren 
och i allt behaga honom, när ni bär frukt 
i alla slags goda gärningar och växer till i 
kunskapen om Gud.  



Kol 1:11  Hans härlighets makt skall då 
styrka er och ge er all kraft till att vara 
uthålliga och tåliga i allt. 


