Konfirmationsord
Navn: ____________________ Klasse:_____
sagt af Jesus
1. Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort.
(Joh 6,37)
2. Hvis du tror, skal du se Guds herlighed. (Joh
11,40)
3. Jeg er opstandelsen og livet, den, der tror på
mig, skal leve, om han end dør. (Joh 11,25)
4. Jeg er vejen, sandheden og livet. (Joh 14,6)
5. Jeg er vintræet, I er grenene. Bliv i mig, så bærer
I megen frugt. (Joh 15,5)
6. Jesus sagde: Det er ikke jer, der har udvalgt mig,
men mig, der har udvalgt jer og sat jer til at gå
ud og bære frugt. (Johannes 15,16
7. Sælges ikke to spurve for en skilling, og ikke én
af dem falder til jorden, uden at jeres Far er
med den. Men på jer er selv alle hovedhår talt.
Frygt derfor ikke, I er mere værd end mange
spurve. (Matt.10,29-31)
8. Se, jeg er med jer alle dage, indtil verdens ende.
(Matt.28,20)
9. Alt er muligt for den, som tror. (Mark 9,23)
10. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes
Guds børn. (Matt 5,9)
11. Et menneskes liv afhænger ikke af det, han ejer,
selv om han har overflod. (Luk 12,15)
12. Glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i
himlene. (Luk 10,20)

18. Frygt ikke, tro kun. (Mark. 5,36)
19. Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. (Matt.
7,1)
20. Jeg er døren. Den, der går ind gennem mig, skal
blive frelst; han skal gå ind og gå ud og finde
græsgange.
21. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og
bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.
Matt 11,28
22. Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde;
bank på, så skal der lukkes op for jer. (Matt. 7,7)
23. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så
skal alt det andet gives jer i tilgift. (Matt. 6,33)
24. Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer,
det skal I også gøre mod dem. (Matt 7,12)

om Jesus
25. Enhver som ser Sønnen og tror på ham, skal
have evigt liv. (Joh 6,40)
26. Dette er det evige liv, at de kender dig, den
eneste sande Gud og ham, som du har udsendt,
Jesus Kristus. (Joh 17,3)
27. Hvis du med din mund bekender, at Jesus er
Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst
ham fra de døde, skal du frelses. (Rom 10,9)
28. For således elskede Gud verden, at han gav sin
enbårne Søn, vor Herre, for at enhver, som tror
på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.
(Joh 3,16)
29. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem,
som er i Kristus Jesus. (Romerbrevet 8,1-2)

tro

13. Der bliver større glæde i himlen over én synder,
der omvender sig, end over nioghalvfems
retfærdige, som ikke har brug for omvendelse.
(Lukas 15,7)

30. Tro er fast tillid til det, der håbes på,
overbevisning om det, der ikke ses. (Heb 11,1)

14. Guds rige er midt iblandt jer. (Luk 17,21)

32. Vær tro til døden, og jeg vil give dig livets
sejrskrans. (Johs. Åb. 2,10)

15. Jeg er livets brød. (Joh 6,35)
16. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte
og af hele din sjæl og af hele din styrke og af
hele dit sind, og din næste som dig selv. (Lukas
10,27)
17. Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal
aldrig vandre i mørket, men have livets lys.
(Johs. 8,12)

31. Den sejr, som har overvundet verden, er vor tro.
(1. Joh. 5,4)

33. Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Rom 8,31b

kærlighed
34. Mine kære, lad os elske hinanden, for
kærligheden er af Gud, og enhver, som elsker,
er født af Gud og kender Gud. (1.Joh 4,7)
35. Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men
størst af dem er kærligheden. (1 Kor 13,13)

36. Gud er kærlighed. (1. Joh 4,8)

guds ord

37. Deri består kærligheden: Ikke i at vi har elsket
Gud, men i at han har elsket os. (1.Joh 7,10)

50. Salige er de, som hører Guds ord og bevarer
det. (Luk 11,28)

38. Mine kære, når Gud har elsket os således,
skylder vi også at elske hinanden. (1.Joh 7,11)

51. Dine ord er en lygte for min fod,

39. Ingen har nogen sinde set Gud, men hvis vi
elsker hinanden, bliver Gud i os. (1.Joh 7,12)
40. For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller
engle eller magter eller noget nuværende eller
noget kommende eller kræfter eller noget i det
høje eller i det dybe eller nogen anden skabning
kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus,
vor Herre. (Rom 8,38-39)
41. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er
Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham.
Salme 103,13

kamp

et lys på min sti. (Salme 119,105)

tryghed
52. Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. (Sl
23,1)
53. Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet
ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er
min trøst. (Salme 23,4)
54. Herren er mit lys og min frelse, hvem skal jeg da
frygte? (Sl 27,1)
55. Gud er vor tilflugt og styrke. (Sl 46,2)
56. Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber
han ind. (Sl 37,5)

42. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand
mod Djævelens snigløb. (Ef 6,11)

57. Min hjælp kommer fra Herren, himlens og
jordens skaber.(Salme 121,2)

43. Vær ikke tøvende i jeres iver, vær brændende i
Ånden, tjen Herren. (Rom 11,11)

58. Herren svarede Paulus: "Min nåde er dig nok!"
(2. Korinterbrev 12,9)

glæde
44. Vær glade i håbet, udholdende i trængselen,
vedholdende i bønnen. (Romerbrevet 11,12)
45. Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer!
(Fil. 4,4)
46. Vær altid glade, bed uophørligt, sig tak under
alle forhold; for dette er Guds vilje med jer i
Kristus Jesus. (1 Thess 5,16-18)
47. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker.
Herren er nær. (Fil 4,5)

bekymring
48. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle
forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og
påkaldelse med tak. (Fil 4,6-7)
49. Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen;
dagen i morgen skal bekymre sig for det, der
hører den til. (Matt.6,34)

59. Stol altid på Herren, for Herren er en evig
klippe. (Esajas 26,4)
60. Glemmer en kvinde sit diende barn? Glemmer
en mor det barn, hun fødte? Selv om de skulle
glemme, glemmer jeg ikke dig. (Esajas 49,15)
61. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger
Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at
give jer en fremtid og et håb. (Jeremias 29,11)
62. Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig,
jeg kalder dig ved navn, du er min. (Esajas
43,1b)
63. Ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig
selv; for når vi lever, lever vi for Herren, og når
vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi altså
lever eller dør, tilhører vi Herren. (Romerbrevet
14,7-8)
64. For bjergene kan rokkes og højene vakle,
men min troskab mod dig rokkes ikke,
og min fredspagt vakler ikke, siger Herren, der
viser dig barmhjertighed. (Es 54,10 )
65. Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil
jeg høre jer. (Jer 29,12)

