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1Ko 1:9  Gud är trofast, han som har kallat er till 

gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår 

Herre. 

  



Mar 10:21  Jesus såg på honom med kärlek och 

sade: "Ett saknar du. Gå och sälj allt du äger och 

ge till de fattiga, så kommer du att ha en skatt i 

himlen. Kom sedan och följ mig."  

  



Efe 2:10  Hans verk är vi, skapade i Kristus 

Jesus till goda gärningar som Gud har förberett 

för att vi ska vandra i dem.  

  



Luk 19:1  Jesus kom in i Jeriko och vandrade 

genom staden.  

Luk 19:2  Där fanns en man som hette Sackeus. 

Han var förman vid tullen, och han var rik.  

Luk 19:3  Han ville se vem Jesus var men kunde 

inte för folkets skull, eftersom han var liten till 

växten.  

Luk 19:4  Då sprang han i förväg och klättrade 

upp i ett mullbärsfikonträd för att se honom, 

eftersom Jesus skulle komma den vägen.  

 



Luk 19:5  När Jesus kom till det stället, såg han 

upp och sade till honom: "Sackeus, skynda dig 

ner, för i dag måste jag gästa ditt hem."  

Luk 19:6  Sackeus skyndade sig ner och tog 

emot honom med glädje.  

Luk 19:7  Alla som såg det mumlade förargat: 

"Han tog in hos en syndare."  

Luk 19:8  Men Sackeus stod där och sade till 

Herren: "Hälften av det jag har, Herre, ger jag 

till de fattiga. Och har jag lurat någon på något, 

betalar jag fyrdubbelt igen."  



Luk 19:9  Jesus sade till honom: "I dag har 

frälsning kommit till det här huset, för också han 

är en Abrahams son.  

Luk 19:10  Människosonen har kommit för att 

söka upp och frälsa det som var förlorat."  

  



Luk 19:5  När Jesus kom till det stället, såg han 

upp och sade till honom: "Sackeus, skynda dig 

ner, för i dag måste jag gästa ditt hem."  

  



Luk 19:10  Människosonen har kommit för att 

söka upp och frälsa det som var förlorat."  

  



Joh 20:21  Jesus sade än en gång till dem: "Frid 

vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag 

er."  

Joh 20:22  Sedan han sagt detta, andades han på 

dem och sade: "Ta emot den helige Ande! 

  



2Ku 1:3  Men Herrens ängel hade sagt till 

tishbiten Elia: "Bryt upp och gå och möt 

sändebuden från kungen i Samaria och säg till 

dem: Är det för att det inte finns någon Gud i 

Israel som ni går och frågar Baal-Sebub, guden i 

Ekron? 

  



 



1Pe 3:15  Herren Kristus ska ni hålla helig i era 

hjärtan. Var ständigt beredda att svara var och 

en som ber er förklara det hopp ni har.  

  



 



Joh 13:34  Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska 

varandra. Så som jag har älskat er ska också ni 

älska varandra.  

Joh 13:35  Om ni har kärlek till varandra ska alla 

förstå att ni är mina lärjungar." 

  



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.  

  



Gud kalla på människor i våra bygder. 

Gud låt mig få möta dem du kallar, de som du 

talar till. 

Gud sänd mig till dem du kallar. 

Gud hjälp mig att ha något till dem du sänder 

mig till. 

Gud hjälp mig att älska och erbjuda gemenskap. 

 


