
ROMABREVET 10:10 Ty genom hjärtats tro bliver man rättfärdig, och genom
munnens bekännelse bliver man frälst.

ROMABREVET 3:23 Alla hava ju syndat och äro i saknad av härligheten
från Gud;

ROMABREVET 6:23 Ty den lön som synden giver är döden, men den
gåva som Gud av nåd giver är evigt liv, i Kristus Jesus, vår Herre.

UPPENBARELSEBOKEN 21:8 Men de fega och de otrogna, och de som hava
gjort vad styggeligt och trollkarlar och
avgudadyrkare och brinner med eld
och den andra döden."

är, och dråpare och otuktiga människor
alla lögnare skola få sin del i den sjö som

svavel; detta är

ROMABREVET 5:8 men
ännu voro syndare.

oss däri att
Kristus dog

Gud bevisar sin kärlek till
för oss, medan vi

1 THESSALONIKERBR 1:9 Ty själva förkunna de om oss, medvilken framgång vi
begynte vårt arbete hos eder, och huru I från avgudarna omvänden edertill Gud, till
att tjäna den levande och sanne Guden,

JOHANNES 3:16 Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde
Son, på det förgås, utan
hava evigt liv.

att var och en som tror på honom skall icke

namn.

JOHANNES 3:18 Den
enfödde Sonsicke han

den som
Gudstror,

som tror på honom, han bliver icke dömd,men
är redan dömd, eftersom han icke tror på

APOSTAGÄRNINGARNA16:30-31 Därefter förde han ut dem och sade: “I
herrar, vad skall jag göra för att bliva frälst?” De svarade: “Tro på Herren
Jesus, så bliver du med ditt hus frälst.”

EFESIERBREVET 2:8-9 Ty av nåden ären I frälsta genom tro - ochdet icke av
eder själva, Guds gåva är det - icke av gärningar, för att ingen skall berömma
sig.

1 JOHANNESBREVET 5:13 Detta har jag skrivit till eder, för att I skolenveta att I
haven evigt liv, I som tron på Guds Sons namn.

Be i Jesu Kristi namn till Gud att han räddar
dig


