
Gal 2:16  Men vi vet att människan 
inte förklaras rättfärdig genom 
laggärningar utan genom tro på Jesus 
Kristus. Därför har också vi satt vår tro 
till Kristus Jesus, för att stå som 
rättfärdiga genom tro på Kristus och 
inte genom laggärningar. Genom 
laggärningar blir ingen människa 
rättfärdig.  



Psa 51:3  Gud, var mig nådig efter din 
godhet, utplåna mina överträdelser 
efter din stora barmhärtighet.  

Psa 51:4  Tvätta mig ren från min 
skuld, rena mig från min synd,  

Psa 51:5  för jag känner mina 
överträdelser och min synd är alltid 
inför mig. 

  



Apg 13:39  Var och en som tror 
förklaras rättfärdig i honom och fri 
från allt som ni inte kunde frias från 
genom Mose lag.  

  



2Ko 5:18  Och allt kommer från Gud, 
som har försonat oss med sig själv 
genom Kristus och gett oss 
försoningens tjänst.  

  



Joh 1:12  Men åt alla som tog emot 
honom gav han rätten att bli Guds 
barn, åt dem som tror på hans namn.  

  



Gal 3:26  Alla är ni Guds barn genom 
tron på Kristus Jesus.  

  



Rom 8:16  Anden själv vittnar med vår 
ande att vi är Guds barn.  

  



Joh 3:3  Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: 
Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds 
rike."  

Joh 3:4  Nikodemus sade: "Hur kan en människa bli 
född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma 
in i moderlivet och födas en gång till?"  

Joh 3:5  Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: 
Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte 
komma in i Guds rike.  

Joh 3:6  Det som är fött av köttet är kött, och det som 
är fött av Anden är ande.  



Joh 3:7  Var inte förvånad över att jag sade att ni 
måste födas på nytt.  

Joh 3:8  Vinden blåser vart den vill, och du hör dess 
sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart 
den är på väg. Så är det med var och en som är född 
av Anden."  

  



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



2Ko 5:17  Om någon är i Kristus är han 
alltså en ny skapelse. Det gamla är 
förbi, något nytt har kommit.  

  



Gal 6:15  Det har ingen betydelse om 
man är omskuren eller oomskuren, det 
viktiga är att vara en ny skapelse.  

  



1Pe 1:3  Välsignad är vår Herre Jesu 
Kristi Gud och Far! I sin stora 
barmhärtighet har han genom Jesu 
Kristi uppståndelse från de döda fött 
oss på nytt till ett levande hopp,  

  



Joh 3:14  Och så som Mose upphöjde 
ormen i öknen måste Människosonen 
bli upphöjd,  

Joh 3:15  för att var och en som tror på 
honom ska ha evigt liv.  

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.  



Mat 25:34  Då ska Kungen säga till 
dem som står på hans högra sida: 
Kom, ni min Fars välsignade, och ta 
emot det rike som stått berett för er 
sedan världens skapelse.  

  



Rom 8:16  Anden själv vittnar med vår 
ande att vi är Guds barn.  

Rom 8:17  Och är vi barn så är vi också 
arvingar, Guds arvingar och Kristi 
medarvingar, lika visst som vi lider 
med honom för att också förhärligas 
med honom.  

  



Heb 11:16  Men nu längtade de till ett 
bättre land, det himmelska. Därför 
skäms inte Gud för att kallas deras 
Gud, för han har förberett en stad åt 
dem.  

  



Upp 21:2  Och jag såg den heliga 
staden, det nya Jerusalem, komma ner 
från himlen, från Gud, redo som en 
brud som är smyckad för sin man.  

  



Upp 22:14  Saliga är de som tvättar 
sina kläder så att de får rätt till livets 
träd och får komma in genom portarna 
till staden.  

Upp 22:15  Men utanför är hundarna 
och ockultisterna, de sexuellt 
omoraliska och mördarna, 
avgudadyrkarna och alla som älskar 
lögnen och ägnar sig åt den.  


