
1Jh 4:9  Så uppenbarades Guds kärlek 
till oss: han sände sin enfödde Son till 
världen för att vi skulle leva genom 
honom.  

1Jh 4:10  Detta är kärleken: inte att vi 
har älskat Gud, utan att han har älskat 
oss och sänt sin Son till försoning för 
våra synder.  



 
1Jh 4:19  Vi älskar därför att han först 
har älskat oss.  



 
Rom 5:8  Men Gud bevisar sin kärlek 
till oss genom att Kristus dog för oss 
medan vi ännu var syndare.  



 
Rom 3:10  Som det står skrivet: Ingen 
rättfärdig finns, inte en enda.  

Rom 3:11  Ingen finns som förstår, 
ingen som söker Gud.  



 
2Te 2:13  Men vi måste alltid tacka 
Gud för er bröder, Herrens älskade, 
eftersom Gud från begynnelsen har 
utvalt er till frälsning genom att ni 
helgas av Anden och tror på sanningen.  

2Te 2:14  Till detta har Gud kallat er 
genom vårt evangelium, för att ni ska 
vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet.  



 
Efe 2:8  Av nåden är ni frälsta genom 
tron, 

Tit 3:5  frälste han oss, inte för 
rättfärdiga gärningar som vi hade gjort 
utan på grund av sin barmhärtighet.  



 
Rom 2:4  Eller föraktar du hans rika 
godhet, mildhet och tålamod? Förstår 
du inte att Guds godhet vill föra dig till 
omvändelse?  



 
Efe 2:8  Av nåden är ni frälsta genom 
tron, inte av er själva. Guds gåva är 
det,  

Efe 2:9  inte på grund av gärningar för 
att ingen ska berömma sig.  



 
Rom 3:27  Vad kan vi då berömma oss 
av? Beröm är uteslutet. Genom vilken 
lag? Gärningarnas? Nej, genom trons 
lag.  

Rom 3:28  Vi hävdar nämligen att 
människan förklaras rättfärdig genom 
tro, utan laggärningar.  



 
Luk 18:16  Men Jesus kallade dem till 
sig och sade: "Låt barnen komma till 
mig och hindra dem inte, för Guds rike 
tillhör sådana som de.  

Luk 18:17  Jag säger er sanningen: Den 
som inte tar emot Guds rike som ett 
barn kommer aldrig dit in."  

  



Joh 3:16  Så älskade Gud världen att 
han utgav sin enfödde Son, för att var 
och en som tror på honom inte ska gå 
förlorad utan ha evigt liv.  

 
  



Upp 3:20  Se, jag står vid dörren och 
knackar. Om någon hör min röst och 
öppnar dörren, ska jag gå in till honom 
och hålla måltid med honom och han 
med mig.  

 

 


