Ja, mina barn, förbli i honom, så att vi kan stå frimodiga när han uppenbarar
sig och inte behöver vända oss bort i skam vid hans ankomst. Om ni vet att
han är rättfärdig inser ni också att var och en som lever rättfärdigt är född av
honom.
Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi.
Världen känner oss inte, därför att den aldrig har lärt känna honom. Mina
kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi
kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika
honom, ty då får vi se honom sådan han är. Var och en som har detta hopp till
honom renar sig själv liksom han är ren.
1 joh.2:28‐3:3
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Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för
att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med
Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv,
det är Kristus som lever i mig och offrat sig för
mig. Jag kastar inte bort Guds nåd; om lagen
kunde ge rättfärdighet hade ju Kristus inte
behövt dö.
Gal.2:19‐21

Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer…
Upp.1:4

Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget
folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till
sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som
förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet.
1 petr.2:9

Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom
förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det
som är gott, behagar honom och är fullkomligt.
Rom.12:2

Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men
jag gör allt för att gripa det, när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp.
Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert: jag
glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger
framför mig och löper mot målet för att vinna det pris där uppe
som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus.
Fil.3:13
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Jag är inte kallad att arbeta för Gud
utan låta Gud arbeta

i och genom mig.

Det handlar inte om
SJÄLVFÖRVERKLIGANDE
utan om att GUD får bli

mer och mer VERKLIG!

Med Guds rike är det som när en man har fått
utsädet i jorden. Han sover och stiger upp,
dagar och nätter går, och säden gror och växer,
han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda,
först strå, så ax, så moget vete i axet. Men när
grödan är mogen låter han skäran gå, för
skördetiden är inne.
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