
Apg 20:20  Jag har inte försummat 
något som kunde vara till nytta för 
er. Jag har predikat och undervisat, 
offentligt och i hemmen,  

Apg 20:21  och jag har uppmanat 
både judar och greker att de skall 
omvända sig till Gud och tro på vår 
Herre Jesus. 
  



Mat 6:9  Så skall ni be: Fader 
vår, som är i himlen. 

  



Jh 3:2  Mina älskade, vi är nu 
Guds barn, och vad vi skall bli 
är ännu inte uppenbarat. Men vi 
vet att när han uppenbaras, 
kommer vi att bli lika honom, ty 
då får vi se honom sådan han är.  

  



Gal 4:6  Och eftersom ni är 
söner, har Gud sänt i våra 
hjärtan sin Sons Ande som 
ropar: "Abba! Fader!" 

  



Mat 7:11  Om ni som är onda 
förstår att ge era barn goda 
gåvor, hur mycket mer skall då 
inte er Fader i himlen ge det 
som är gott åt dem som ber 
honom.  

  



Mat 12:50  Var och en som gör 
min himmelske Faders vilja är 
min bror och min syster och min 
mor." 
  



Mat 9:15  Jesus svarade dem: "Inte kan 
väl brudgummens vänner sörja, så länge 
brudgummen är hos dem? Men det skall 
komma dagar när brudgummen tas ifrån 
dem, och då skall de fasta. 
Mat 22:2  "Himmelriket är likt en kung 
som höll bröllop för sin son. 
Mat 25:1  Då skall himmelriket liknas 
vid tio jungfrur som tog sina lampor och 
gick ut för att möta brudgummen. 



Upp 19:7  Låt oss vara glada 
och jubla och ge honom äran. 
Ty Lammets bröllop har 
kommit, och hans brud har gjort 
sig redo.  

  



2Jh 1:3  Nåd, barmhärtighet och frid 
från Gud, Fadern, och från 
Jesus Kristus, Faderns Son, vare 
med oss i sanning och kärlek. 

  



5Mo 6:4  Hör, Israel! HERREN, 
vår Gud, HERREN är en.  

Jes 45:5  Jag är HERREN och 
det finns ingen annan. Utom mig 
finns ingen Gud. 
  



Efe 2:4  Men Gud som är rik på 
barmhärtighet har älskat oss 
med så stor kärlek, 

  



1Jh 4:10  Kärleken består inte i 
att vi har älskat Gud utan i att 
han har älskat oss och sänt sin 
Son till försoning för våra 
synder.  

  



Jer 9:24  Den som vill berömma 
sig, han skall berömma sig av 
att han har insikt och känner 
mig: Att jag är HERREN, som 
verkar med nåd, rätt och 
rättfärdighet på jorden. Ty däri 
har jag min glädje, säger 
HERREN.  



2Mo 34:6  Och HERREN gick förbi 
honom där han stod och ropade: " 
HERREN! HERREN! - en Gud, 
barmhärtig och nådig, sen till vrede och 
stor i nåd och sanning,  

2Mo 34:7  som bevarar nåd mot tusenden 
och förlåter överträdelse, synd och skuld, 
men som inte låter någon bli ostraffad 
utan låter straffet för fädernas 
missgärning drabba barnen och 
barnbarnen, ja, tredje och fjärde 
släktledet."  



2Mo 34:6  Och HERREN 
gick förbi honom där han 
stod och ropade: " HERREN! 
HERREN! - en Gud, 
barmhärtig och nådig, sen till 
vrede och stor i nåd och 
sanning,  

  



2Mo 34:7  som bevarar nåd 
mot tusenden och förlåter 
överträdelse, synd och skuld, 

  



 
men som inte låter någon bli 
ostraffad 
  



utan låter straffet för fädernas 
missgärning drabba barnen 
och barnbarnen, ja, tredje och 
fjärde släktledet." 
  



Neh 9:2  De som var av 
Israels släkt avskilde sig från 
alla främlingar och trädde 
fram och bekände sina synder 
och sina fäders 
missgärningar. 
  



1Mo 15:16  I fjärde släktledet skall de 
återvända hit. Ty ännu har inte 
amoreerna fyllt sina synders mått."  

Dan 8:23  Vid slutet av deras välde, när 
överträdarna har fyllt sitt mått, skall en 
fräck och illasinnad kung uppstå.  

1Te 2:16  eftersom de hindrar oss att 
predika för hedningarna, så att dessa blir 
frälsta. Så fyller de ständigt sina synders 
mått. Men vredesdomen skall komma 
över dem till slut.  

 


