
Den som kommer  till mig ska jag 
aldrig visa bort.     

Joh.6:37

Jag lyfter mina ögon till bergen. 
Varifrån kommer min hjälp.
Min hjälp kommer från Herren 
som har gjort himmel och jord. 

Ps 121:1-2

Låt min muns ord och mitt hjärtas 
tankar behaga dig, Herre, min klippa 
och återlösare.       

Ps.19:15  

Tacka Herren, ty han är god, ty 
hans nåd varar i evighet.      

1 Krön 16:34

De som hoppas på Herren får ny 
kraft. 

Jes 40:31

Jesus sa: Om någon vill tjäna mig, 
skall han följa mig. 

Joh 12:26

Jesus säger: Den som dricker av 
det vatten jag ger honom skall ald-
rig någonsin törsta.      

Joh 4:14 

Men Gud vare tack, som ger oss 
segern genom vår Herre Jesus 
Kristus. 

1 Kor 15:57

Herre, visa mig dina vägar, lär 
mig dina stigar.  

Ps 25:4

Ty för Gud är ingenting omöjligt.  
Luk 1:37

Jesus sa: Jag är vägen sanninen 
och livet. Ingen kommer till Fadern 
utom genom mig.  

Joh 14:6

Jesus sa: Be och ni ska få, sök och 
ni ska finna, bulta och dörren ska 
öppnas för er.  

Luk 11:9

Herren, din Gud, går själv med 
dig Han ska inte lämna dig eller 
överge dig.  

1 Mos 31:6

Älska era ovänner och be för dem 
som förföljer er.  

Matt 5:44

Jesus sa: Kom till mig, alla ni som 
arbetar och bär på tunga bördor 
så ska jag ge er vila.  

Matt 11:28

Var trogen intill döden, så skall 
jag ge dig livets krona.  

Upp 2:10

Du vår Herre och Gud är värdig 
att ta emot pris, ära och makt.  

Upp 4:11
Människosonen har kommit för att 
uppsöka och frälsa det som var 
förlorat.  

Luk 19:10
Ty detta är min Faders vilja, att var 
och en som ser Sonen och tror på 
honom skall ha evigt liv.  

Upp 2:10

Se, jag gör allting nytt.  
Upp 21:5 Jesus avstod från allt och blev en 

av oss.  
Fil 2:6-8

Hos dig är livets källa, i ditt ljus 
ser vi ljus.  

Ps 36:10

Gud är ljus och inget mörker finns 
i honom.  

1 Joh 1:5 Nu består tron, hopp och kärleken, 
men störst av allt är kärleken.  

1 Kor 13:13
Förbarma dig över mig, Herre.  

Matt 15:22

Herren är min herde, mig skall 
intet fattas.  

Ps 23:1

Jag vill sjunga till Herren, för han 
är god mot mig.  

Ps 13:6

Min frid jag ger er.  
Joh 14:27

TIPS: I varje Droppentidning hittar du en minnesvers på sidan två och fjorton. 
Klipp ut den och lär dig utantill!


