
Jes 55:7  Den ogudaktige ska lämna sin väg, 

den orättfärdige sina tankar och vända om till 

Herren, så ska han förbarma sig över honom, 

och till vår Gud, för han vill gärna förlåta.  

Jes 55:8  Mina tankar är inte era tankar, och 

era vägar är inte mina vägar, säger Herren.  

Jes 55:9  Nej, liksom himlen är högre än 

jorden, så är mina vägar högre än era vägar 

och mina tankar högre än era tankar. 
  



2Mo 12:7  Och man ska ta av blodet och 

stryka det på båda dörrposterna och på övre 

dörrträet i husen där man äter det.  

2Mo 12:13  Blodet ska vara ett tecken för er 

på husen där ni är. När jag ser blodet ska jag 

gå förbi er. Ingen straffdom ska drabba er 

med fördärv när jag slår Egyptens land. 
  



2Mo 12:14  Denna dag ska ni ha till 

minnesdag och fira som en Herrens högtid. 

Som en evig stadga ska ni fira den från släkte 

till släkte.  
  



Luk 22:19  Och han tog ett bröd, tackade 

Gud, bröt det och gav åt dem och sade: 

"Detta är min kropp som blir utgiven för er. 

Gör detta för att minnas mig."  
  



Luk 22:20  På samma sätt tog han bägaren 

efter måltiden och sade: "Denna bägare är det 

nya förbundet genom mitt blod som blir 

utgjutet för er. 
  



Mat 26:28  Detta är mitt blod, förbundsblodet, 

som blir utgjutet för många till syndernas 

förlåtelse. 
  



1Ko 11:25  … "Denna bägare är det nya 

förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av 

den, gör det för att minnas mig." 
  



Rom 4:25  han som utlämnades för våra 

synders skull… 

Rom 3:25  Honom har Gud ställt fram som en 

nådastol/försoningsplats genom tron på hans 

blod. 
  



Heb 10:10  Och i kraft av den viljan är vi 

helgade, genom att Jesu Kristi kropp har 

offrats en gång för alla.  

Heb 10:12  … Jesus har framburit ett enda 

syndoffer för alla tider, och han har sedan satt 

sig på Guds högra sida 
  



Heb 2:14  När nu barnen hade fått del av kött 

och blod tog han själv på liknande sätt del av 

detta, för att genom sin död göra den maktlös 

som hade makt över döden, alltså djävulen,  

Kol 2:15  Han avväpnade härskarna och 

makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje 

när han triumferade över dem på korset.  
  



Efe 1:7  I honom är vi friköpta genom hans 

blod och har förlåtelse för våra synder, tack 

vare den rika nåd. 
  



Jes 53:5  Han blev genomborrad för våra 

brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt 

på honom för att vi skulle få frid, 

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.  
  



Jes 53:4  Men det var våra sjukdomar han bar, 

våra smärtor tog han på sig,… 

Jes 53:5  … för att vi skulle få frid, och 

genom hans sår är vi helade. 
  



Rom 6:2  Verkligen inte! Vi som har dött bort 

från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva 

i den?  

Rom 6:3  Eller vet ni inte att alla vi som är 

döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död?  

Rom 6:4  Vi är begravda med honom genom 

dopet till döden för att leva det nya livet, 
  



Rom 6:6  Vi vet att vår gamla människa har 

blivit korsfäst med Kristus, för att syndens 

kropp ska berövas sin makt så att vi inte 

längre är slavar under synden.  

Rom 6:7  Den som är död är förklarad fri från 

synden.  
  



1Jh 1:9  Om vi bekänner våra synder, är han 

trofast och rättfärdig så att han förlåter oss 

våra synder och renar oss från all 

orättfärdighet. 
 


