
 
 
Mat 25:34  Då ska Kungen säga till dem 
som står på hans högra sida: Kom, ni min 
Fars välsignade, och ta emot det rike som 
stått berett för er sedan världens skapelse.  

 
 
Efe 1:4  Han har utvalt oss i honom före 
världens skapelse till att vara heliga och 
fläckfria inför honom.  



 
Joh 3:16  Så älskade Gud världen att han 
utgav sin enfödde Son, för att var och en 
som tror på honom inte ska gå förlorad 
utan ha evigt liv.  

Joh 3:17  Gud har inte sänt sin Son till 
världen för att döma världen, utan för att 
världen ska bli frälst genom honom.  

 



Rom 8:21  att även skapelsen ska befrias 
från sitt slaveri under förgängelsen och nå 
fram till Guds barns härliga frihet. 
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Mat 18:27  Då förbarmade sig tjänarens 
herre över honom och gav honom fri och 
efterskänkte hans skuld.  



 
Han har förlåtit oss alla överträdelser  
Kol 2:14  och utplånat skuldebrevet som 
vittnade mot oss med sina krav. Det tog han 
bort genom att spika fast det på korset. 



 
Efe 1:7  I honom är vi friköpta genom hans 
blod och har förlåtelse för våra synder, tack 
vare den rika nåd  



 
3Mo 17:11  För kroppens liv är i blodet, och 
jag har gett er det för altaret, för att bringa 
försoning för era själar. Det är blodet som 
bringar försoning genom själen som är i 
det.  



 
Mat 25:46  Och dessa ska gå bort till evigt 
straff, men de rättfärdiga till evigt liv."  

 
 
Jes 53:5  Han blev genomborrad för våra 
brott, slagen för våra synder. Straffet blev 
lagt på honom för att vi skulle få frid, och 
genom hans sår är vi helade.  



 
2Ko 5:18  Och allt kommer från Gud, som 
har försonat oss med sig själv genom 
Kristus och gett oss försoningens tjänst.  

2Ko 5:19  Gud var i Kristus och försonade 
världen med sig själv. Han tillräknade inte 
människorna deras överträdelser, och han 
har anförtrott oss försoningens ord.  



 
Heb 9:11  Men nu har Kristus kommit som 
överstepräst för det goda som skulle 
komma. Genom det större och 
fullkomligare tabernaklet, som inte är gjort 
av människohand och alltså inte tillhör den 
här skapelsen,  

Heb 9:12  gick han in i det allra heligaste en 
gång för alla, inte med bockars och kalvars 
blod utan med sitt eget blod, och vann en 
evig återlösning.  



 
Heb 10:12  Men Jesus har framburit ett enda 
syndoffer för alla tider, och han har sedan 
satt sig på Guds högra sida  



 
Joh 1:29  Nästa dag såg han Jesus komma, 
och han sade: "Se Guds Lamm som tar bort 
världens synd!  

1Jh 1:7  Men om vi vandrar i ljuset, liksom 
han är i ljuset, då har vi gemenskap med 
varandra och Jesu, hans Sons, blod renar 
oss från all synd.  



 
1Pe 2:24  Han bar våra synder i sin kropp 
upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort 
från synderna och leva för rättfärdigheten. 
Genom hans sår är ni helade.  



 
Kol 2:15  Han avväpnade härskarna och 
makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje 
när han triumferade över dem på korset.  

 
 
1Ko 2:8  Den visheten har ingen av den här 
världens härskare känt. Hade de känt den, 
skulle de inte ha korsfäst härlighetens 
Herre.  



 
1Ko 15:20  Men nu har Kristus verkligen 
uppstått från de döda, som förstlingen av 
de insomnade.  



 
Mat 27:50  Men Jesus ropade än en gång 
med hög röst och gav sedan upp andan.  

Mat 27:51  Då brast förhänget i templet i två 
delar, uppifrån och ända ner. Jorden 
skakade och klipporna rämnade,  



 
Mat 28:18  Då trädde Jesus fram och talade 
till dem och sade: "Åt mig har getts all 
makt i himlen och på jorden.  



 
1Ko 3:11  Ingen kan lägga en annan grund 
än den som är lagd, Jesus Kristus.  
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