




I begynnelsen
var Ordet,

och Ordet var 
hos Gud,

och Ordet var Gud.

I honom var liv,
och livet var

människornas ljus.
Johannesevangeliet 1:1.4



Jesus talade åter till 
dem och sade:

”Jag är världens ljus. 
Den som följer mig 
skall inte vandra i 

mörkret utan ha livets 
ljus.”

Johannesevangeliet 8:12



Jag är vägen och 
sanningen och livet. 
Ingen kommer till 
Fadern utom genom 

mig.
Johannesevangeliet 14:6



Jesus ropade:
”Om någon törstar,
så kom till mig
och drick!  

Den som tror på mig,
ur hans innersta skall 
strömmar av levande 
vatten flyta fram, som 

Skriften säger.”
Johannesevangeliet 7:37.38



Kom till mig,
alla ni som arbetar 
och bär på tunga 

bördor, så skall jag ge 
er vila. 

Ty mitt ok är milt, 
och min börda är lätt.
Matteusevangeliet 11:28.30



Ty syndens lön är 
döden, men Guds 
gåva är evigt liv i 
Kristus Jesus, vår 

Herre.
Romarbrevet 6:23

Gud, var nådig mot 
mig, syndare.

Lukasevangeliet 18:13



Den som hör mitt ord 
och tror på honom 
som har sänt mig,

han har evigt liv och 
kommer inte under 
domen utan har 

övergått från döden 
till livet.

Johannesevangeliet 5:24



Ty så älskade Gud 
världen att han utgav 

sin enfödde Son,
för att den som tror 
på honom inte skall 

gå förlorad 
utan ha evigt liv.
Johannesevangeliet 3:16



Han var 
genomborrad för 

våra överträdelsers 
skull, slagen för våra 
missgärningars skull. 
Straffet var lagt på 
honom för att vi 
skulle få frid, och 

genom hans sår är vi 
helade. 
Jesaja 53:5



Se, jag står vid dörren 
och klappar på. Om 

någon hör min röst och 
öppnar dörren, skall jag 
gå in till honom och 

hålla måltid med honom 
och han med mig.

Uppenbarelseboken 3:20

…och att Kristus 
genom tron skall bo 

i era hjärtan.
Efesierbrevet 3:17



Men åt alla som tog 
emot honom gav han 
rätt att bli Guds barn, 
åt dem som tror på 

hans namn.
Johannesevangeliet 1:12

Ångra er därför och 
vänd om, så att era 

synder blir utplånade.
Apostlagärningarna 3:19



…och den som 
kommer till mig
skall jag aldrig 

någonsin kasta ut. 
Johannesevangeliet 6:37

Ty Människosonen 
har kommit för att 
uppsöka och frälsa 
det som var förlorat.

Lukasevangeliet 19:10



Kom, nu är allt 
färdigt.

Lukasevangeliet 14:17

”Ni herrar, vad skall 
jag göra för att 

bli frälst?”
”Tro på Herren Jesus 
så blir du frälst, du 
och din familj.”

Apostlagärningarna 16:30.31



Var och en som tror 
på honom får 

syndernas förlåtelse 
genom hans namn.
Apostlagärningarna 10:43

Jesus, vår Herre, 
han som utlämnades 
för våra synders skull 
och uppväcktes för 

vår rättfärdiggörelses 
skull. 

Romarbrevet 4:25



Så finns nu ingen 
fördömelse för dem 

som är i Kristus Jesus.
Romarbrevet 8:1

Detta skriver jag till 
er för att ni skall veta 
att ni har evigt liv, ni 
som tror på Guds 

Sons namn.
1 Johannesbrevet 5:13



Men gläd er inte så 
mycket över att 

andarna lyder er, som 
över att era namn är 
skrivna i himlen. 
Lukasevangeliet 10:20

Då vi alltså har 
förklarats rättfärdiga 
av tro, har vi frid med 
Gud genom vår Herre 

Jesus Kristus.
Romarbrevet 5:1



Ty av nåden är ni 
frälsta genom tron, 

inte av er själva, Guds 
gåva är det, inte på 
grund av gärningar, 
för att ingen skall 
berömma sig. 
Efesierbrevet 2:8.9

Gud vare tack för 
hans obeskrivligt rika 

gåva.
2 Korintierbrevet 9:15



Men om vi vandrar i 
ljuset, liksom han är i 

ljuset, så har vi 
gemenskap med 

varandra, och Jesu, 
hans Sons, blod renar 

oss från all synd.
1 Johannesbrevet 1:7



Mina får lyssnar till 
min röst, och jag 

känner dem, och de 
följer mig. Jag ger 

dem evigt liv, och de 
skall aldrig någonsin 
gå förlorade, och 

ingen skall rycka dem 
ur min hand.

Johannesevangeliet 10:27.28



Kristus led ju i ert 
ställe och 

efterlämnade ett 
exempel åt er, för att 
ni skulle följa i hans 

fotspår.
1 Petrusbrevet 2:21

Kämpa trons goda 
kamp.

1 Timoteusbrevet 6:12



Vi är alltså genom 
dopet till döden 

begravda med honom, 
för att också vi skall 
leva det nya livet, 
liksom Kristus 

uppväcktes från de 
döda genom Faderns 

härlighet.
Romarbrevet 6:4



Jag är med er alla 
dagar intill tidens slut.

Matteusevangeliet 28:20

Låt på samma sätt ert 
ljus lysa för 

människorna, så att 
de ser era goda 

gärningar och prisar 
er Fader i himlen.
Matteusevangeliet 5:16



Vandra i Anden, så 
kommer ni inte att 

göra vad köttet begär.
Galaterbrevet 5:16

Bedröva inte Guds 
helige Ande.
Efesierbrevet 4:30



Den som skäms för 
mig och mina ord, 

honom skall 
Människosonen 

skämmas för, när han 
kommer i sin och sin 
Faders och de heliga 
änglarnas härlighet. 

Lukasevangeliet 9:26



Gräs torkar bort, 
blomster vissnar, men 
vår Guds ord förblir i 

evighet.
Jesaja 40:8

Himmel och jord 
skall förgå, men mina 
ord skall aldrig förgå. 

Lukasevangeliet 21:33



Allt vad ni ber om 
och begär, tro att ni 
har fått det, så skall 

det vara ert.
Markusevangeliet 11:24

Och vad ni än ber om 
i mitt namn, skall jag 
göra, för att Fadern 
skall bli förhärligad i 

Sonen. 
Johannesevangeliet 14:13



Med evig kärlek har 
jag älskat dig, därför 
låter jag min nåd 
förbliva över dig.

Jeremia 31:3

Frukta inte, ty jag är 
med dig.
Jesaja 41:10



Och om jag än går 
och bereder plats åt 
er, skall jag komma 
tillbaka och ta er till 
mig, för att ni skall 
vara där jag är.

Johannesevangeliet 14:3



Ty när en befallning 
ljuder, en ärkeängels röst 
och en Guds basun, då 
skall Herren själv stiga 

ner från himlen. Och först 
skall de som dött i Kristus 
Jesus uppstå. Därefter 
skall vi som lever och är 
kvar ryckas upp bland 
moln tillsammans med 

dem för att möta Herren i 
rymden. Och så skall vi 
alltid vara hos Herren.

1 Tessalonikerbrevet 4:16.17



Och jag såg en ny 
himmel och en ny 

jord. 

Och han skall torka 
alla tårar från deras 
ögon. Döden skall inte 
finnas mer och ingen 
sorg och ingen gråt 
och ingen plåga.

Uppenbarelseboken 21:1.4



Se, jag kommer snart.

Och den som törstar 
må komma. Ja, den 
som vill, må ta emot 
livets vatten för intet. 
Uppenbarelseboken 22:12.17



Läs Bibeln, den är Guds 
ord. Lyssna till Guds 
röst. Den levande och sto-
re Guden är intresserad 
av dig. Han önskar att du 
skall känna hans kärlek i 
dag.
Hans ord ger dig ofel-
bara upplysningar om 
vägen till sann lycka och 
frid.
Om du inte har någon 
Bibel, kan vi sända dig 
Nya Testamentet.






