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Rom 1:1  Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, 

kallad till apostel och avskild för Guds 

evangelium,  

Rom 1:2  som han har utlovat genom sina 

profeter i de heliga Skrifterna.  

Rom 1:3  Evangeliet handlar om hans Son, som 

till sin mänskliga natur är född av Davids ätt  

Rom 1:4  och som genom helighetens Ande 

med kraft har bevisats vara Guds Son efter 

uppståndelsen från de döda: Jesus Kristus, vår 

Herre.  



Rom 1:5  Genom honom har vi fått nåd och 

apostlaämbete för att föra människor av alla 

folk till trons lydnad för hans namns skull.  

Rom 1:6  Bland dessa är också ni, som är 

kallade att tillhöra Jesus Kristus.  

Rom 1:7  Jag hälsar er alla Guds älskade som 

bor i Rom, hans kallade och heliga. Nåd vare 

med er och frid från Gud vår Far och Herren 

Jesus Kristus.  

Rom 1:8  Först och främst tackar jag min Gud 

genom Jesus Kristus för er alla, eftersom man i 



hela världen talar om er tro.  

Rom 1:9  Gud, som jag tjänar i min ande när 

jag förkunnar evangeliet om hans Son, är vittne 

till hur jag ständigt nämner er  

Rom 1:10  i mina böner och alltid ber om att nu 

äntligen få möjlighet att komma till er, om Gud 

vill.  

Rom 1:11  Jag längtar efter att få träffa er och 

dela med mig av någon andlig gåva åt er så att 

ni blir styrkta,  

Rom 1:12  alltså att vi tillsammans ska få hämta 



uppmuntran ur vår gemensamma tro, er och 

min.  

 

Rom 1:16  Jag skäms inte för evangeliet. Det är 

en Guds kraft till frälsning för var och en som 

tror, juden först men också greken.  

Rom 1:17  I evangeliet uppenbaras rättfärdighet 

från Gud, av tro till tro, som det står skrivet: 

Den rättfärdige ska leva av tro. 

  



Mat 6:33  Nej, sök först Guds rike och hans 

rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.  

  



Bara Skriften 
 

Rom 1:1-2 ….Guds evangelium, som han har 

utlovat genom sina profeter i de heliga 

Skrifterna….  

  



Bara Kristus 
 

Rom 1:3  Evangeliet handlar om hans Son, 

  



Mar 16:15  Och han sade till dem: "Gå ut i hela 

världen och förkunna evangeliet för hela 

skapelsen.  

  



Rom 1:7  Jag hälsar er alla Guds älskade som 

bor i Rom, hans kallade och heliga. Nåd vare 

med er och frid från Gud vår Far och Herren 

Jesus Kristus.  

Rom 1:8  Först och främst tackar jag min Gud 

genom Jesus Kristus för er alla, eftersom man i 

hela världen talar om er tro.  

  



Bara nåd 
 

Rom 1:5  Genom honom har vi fått nåd… 

Rom 1:7  …Nåd vare med er… 

  



Bara tron 
 

Rom 1:16  Jag skäms inte för evangeliet. Det är 

en Guds kraft till frälsning för var och en som 

tror, juden först men också greken.  

Rom 1:17  I evangeliet uppenbaras rättfärdighet 

från Gud, av tro till tro, som det står skrivet: 

Den rättfärdige ska leva av tro.  

  



Rom 10:17  Alltså kommer tron av predikan 

och predikan genom Kristi ord.  

  



Bara Gud ska ha äran 
 

Rom 1:8  Först och främst tackar jag min Gud 

genom Jesus Kristus för er alla, 

  



Anden 
 

Rom 1:4  och som genom helighetens Ande 

med kraft har bevisats vara Guds Son efter 

uppståndelsen från de döda: Jesus Kristus, vår 

Herre. 

  



Bibeln,  

Kristus,  

nåden,  

tron,  

Anden,  

bara Gud ska ha äran, 



Joh 4:19  Kvinnan sade: "Herre, jag förstår att 

du är en profet.  

Joh 4:20  Våra fäder har tillbett på det här 

berget, men ni säger att platsen där man ska 

tillbe finns i Jerusalem."  

Joh 4:21  Jesus svarade: "Tro mig, kvinna, det 

kommer en tid när det varken är på det här 

berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe 

Fadern.  

  



Joh 4:22  Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber 

vad vi känner, eftersom frälsningen kommer 

från judarna.  

Joh 4:23  Men det kommer en tid, och den är 

redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe 

Fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare 

vill Fadern ha.  

Joh 4:24  Gud är ande, och de som tillber 

honom måste tillbe i ande och sanning."  

  



Mat 18:19  Vidare säger jag er: Om två av er 

här på jorden kommer överens om att be om 

något, vad det än är, så ska de få det av min Far 

i himlen.  

Mat 18:20  För där två eller tre är samlade i 

mitt namn, där är jag mitt ibland dem."  

  



3Mo 23:3  Under sex dagar ska arbete utföras, 

men den sjunde dagen är vilosabbat, en dag för 

helig sammankomst. Inget arbete ska ni då 

utföra. Det är Herrens sabbat, var ni än bor.  

 


