
Jeg er fuldt ud accepteret i Jesus Kristus
Joh 1,12:        Jeg er Guds barn… 
Joh 15,15:      Jeg er Jesu ven… 
Rom 5,1:        Jeg er blevet retfærdiggjort…
1 Kor 6,17:     Jeg er forenet med Herren, jeg er ét med ham i Ånden… 
1 Kor 6,20:     Jeg er blevet løskøbt for en pris; jeg tilhører Gud... 
1 Kor 12,27:   Jeg er et medlem af Kristi legeme… 
Ef 1,1:            Jeg er hellig... 
Ef 1,5:             Jeg er blevet adopteret som Guds barn… 
Ef 2,18:           Jeg har direkte adgang til Gud gennem Helligånden... 
Kol 2,10:        Jeg er fuldkommen i Kristus... 

- fortsættes på bagsiden...



Jeg er sikker i Jesus Kristus
Rom 8,1-2:     Jeg er fri fra fordømmelse. 
Rom 8,28:       Jeg er forsikret om, at alt virker til det gode for dem, der elsker Gud... 
Rom 8,33-34: Jeg er fri fra enhver fordømmende beskyldninger imod mig... 
2 Kor 1,21:     Jeg er salvet og beseglet af Gud...  
Kol 3,3:           Jeg er skjult i Kristus... 
Rom 8,35:      Intet kan adskille mig fra Guds kærlighed... 
Fillip 1,6:        Jeg er i fuld tillid til, at det arbejde Gud har begyndt i mig vil blive fuldført… 
Fillip 3,20:      Jeg er statsborger i Himlen… 
2 Tim 1,7:       Jeg er ikke blevet givet en fej ånd, men en ånd med kraft, 
                      kærlighed og besindighed…  
Hebr 4,16:     Jeg kan finde nåde og barmhjertighed i rette tid… 
1 Joh 5,18:     Jeg er født af Gud, og det onde kan ikke røre mig…  

Jeg er betydningsfuld i Jesus Kristus
Matt 5,13-14: Jeg er jordens salt og lys… 
Joh 15,1, 5:    Jeg er en gren på vintræet, jeg er en kanal for hans liv... 
Joh 15,16:      Jeg er blevet udvalgt og sat til at bære frugt... 
Apg 1,8:         Jeg er Kristi personlige vidne... 
1 Kor 3,16:     Jeg er Guds tempel…  
2 Kor 5,17-20: Jeg er en ny skabning og blevet givet forligelsens tjeneste...
2 Kor 6,1:       Jeg er Guds medarbejder… 
Ef 2,6:            Jeg sidder med Kristus i det himmelske... 
Ef 2,10:          Jeg er Guds værk... 
Ef 3,12:          Jeg kan nærme mig Gud tillidsfuldt og med frimodighed… 
Fillip 4,13:      Alt formår jeg i Kristus som styrker mig…
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