
Gal 5:6  I Kristus Jesus beror det inte på 

om vi är omskurna eller oomskurna, utan 

om vi har en tro som är verksam i kärlek.  
 

Gal 5:13  Ni är kallade till frihet, bröder. 

Låt bara inte den friheten ge köttet något 

tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek.  
  



Gal 5:16  Vad jag vill säga är detta: 

vandra i Anden, så gör ni inte vad köttet 

begär.  

Gal 5:17  Köttet söker det som är emot 

Anden, och Anden söker det som är emot 

köttet. De två strider mot varandra så att 

ni inte kan göra det ni vill.  

Gal 5:18  Men om ni leds av Anden står ni 

inte under lagen.  
  



Gal 5:19  Köttets gärningar är uppenbara: 

sexuell omoral, orenhet, orgier,  

Gal 5:20  avgudadyrkan, ockultism, 

fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, 

själviskhet, splittringar, irrläror,  

Gal 5:21  illvilja, fylleri, vilda fester och 

annat sådant. Jag säger er i förväg vad 

jag redan har sagt: de som lever så ska 

inte ärva Guds rike.  
  



Gal 5:22  Andens frukt däremot är kärlek, 

glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, 

trohet,  

Gal 5:23  mildhet, självbehärskning. 

  



Joh 15:4  Förbli i mig, så förblir jag i er. 

Liksom grenen inte kan bära frukt av sig 

själv om den inte förblir i vinstocken, så 

kan inte heller ni det om ni inte förblir i 

mig.  

Joh 15:5  Jag är vinstocken, ni är 

grenarna. Om någon förblir i mig och jag 

i honom, så bär han rik frukt. Utan mig 

kan ni ingenting göra.  
  



Joh 14:16  Och jag ska be Fadern, och 

han ska ge er en annan Hjälpare som ska 

vara hos er för alltid:  

Joh 14:17  sanningens Ande. Världen kan 

inte ta emot honom, för världen ser 

honom inte och känner honom inte. Ni 

känner honom, för han förblir hos er och 

ska vara i er.  

Joh 14:18  Jag ska inte lämna er faderlösa, 

jag ska komma till er. 



Gal 5:6  I Kristus Jesus beror det inte på 

om vi är omskurna eller oomskurna, utan 

om vi har en tro som är verksam i kärlek. 

  



Gal 5:13  Ni är kallade till frihet, bröder. 

Låt bara inte den friheten ge köttet något 

tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek.  
  



Gal 5:16  Vad jag vill säga är detta: 

vandra i Anden, så gör ni inte vad köttet 

begär.  

Gal 5:17  Köttet söker det som är emot 

Anden, och Anden söker det som är emot 

köttet. De två strider mot varandra så att 

ni inte kan göra det ni vill.  
  



Joh 3:3  …"Jag säger dig sanningen: Den 

som inte blir född på nytt kan inte se 

Guds rike."  
  



2Ko 5:17  Om någon är i Kristus är han 

alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, 

något nytt har kommit.  
  



Kol 2:13  Ni var döda genom era 

överträdelser och er oomskurna natur, 

men också er har han gjort levande med 

Kristus. Han har förlåtit oss alla 

överträdelser  
  



Gal 5:19  Köttets gärningar är uppenbara: 

sexuell omoral, orenhet, orgier,  

Gal 5:20  avgudadyrkan, ockultism, 

fientlighet, gr äl, avund, vredesutbrott, 

själviskhet, splittringar, irrläror,  

Gal 5:21  illvilja, fylleri, vilda fester och 

annat sådant. Jag säger er i förväg vad 

jag redan har sagt: de som lever så ska 

inte ärva Guds rike.  
  



Gal 5:22  Andens frukt däremot är kärlek, 

glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, 

trohet,  

Gal 5:23  mildhet, självbehärskning. 

  



Joh 15:4  Förbli i mig, så förblir jag i er. 

Liksom grenen inte kan bära frukt av sig 

själv om den inte förblir i vinstocken, så 

kan inte heller ni det om ni inte förblir i 

mig.  

Joh 15:5  Jag är vinstocken, ni är 

grenarna. Om någon förblir i mig och jag 

i honom, så bär han rik frukt. Utan mig 

kan ni ingenting göra. 
  



Rom 12:2  Och anpassa er inte efter den 

här världen, utan låt er förvandlas genom 

förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva 

vad som är Guds vilja: det som är gott 

och fullkomligt och behagar honom. 
  



Joh 14:16  Och jag ska be Fadern, och 

han ska ge er en annan Hjälpare som ska 

vara hos er för alltid:  

Joh 14:17  sanningens Ande. Världen kan 

inte ta emot honom, för världen ser 

honom inte och känner honom inte. Ni 

känner honom, för han förblir hos er och 

ska vara i er.  

Joh 14:18  Jag ska inte lämna er faderlösa, 

jag ska komma till er. 



1Ko 13:1  Om jag talar både människors 

och änglars språk men inte har kärlek, är 

jag bara ekande brons eller en skrällande 

cymbal.  

1Ko 13:2  Och om jag har profetisk gåva 

och vet alla hemligheter och har all 

kunskap, och om jag har all tro så att jag 

kan flytta berg men inte har kärlek, så är 

jag ingenting.  



1Ko 13:3  Och om jag delar ut allt jag 

äger och om jag offrar min kropp till att 

brännas men inte har kärlek, så vinner 

jag ingenting. 

  



1Ko 13:4  Kärleken är tålig och mild. 

Kärleken avundas inte, den skryter inte, 

den är inte uppblåst.  

1Ko 13:5  Den beter sig inte illa, den 

söker inte sitt, den brusar inte upp, den 

tänker inte på det onda.  

1Ko 13:6  Den gläder sig inte över orätten 

men gläds med sanningen.  

1Ko 13:7  Allt bär den, allt tror den, allt 

hoppas den, allt uthärdar den. 


