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Daniel 11:32  
Dem som har kränkt förbundet skall han med smickrande 
ord locka till avfall, men de av folket som känner sin Gud 
skall stå fasta och hålla ut. 

Matt 28:16-20 Jesu missionsbefallning 
16 De elva lärjungarna begav sig till det berg i Galileen 
dit Jesus hade befallt dem att gå. 17 Och när de såg 
honom, tillbad de honom, men andra tvivlade.  
18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: 
"Jag har fått all makt i himlen och på jorden. 19 Gå 
därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i 
Faderns och Sonens och den helige Andes 
namn 20 och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. 
Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut."
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Markus 16:15-20  

15 Och han sade till dem: "Gå ut i hela världen och 
predika evangelium för hela skapelsen. 16 Den som tror 
och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli 
fördömd.  
17 Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn 
skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya 
tungor. 18 De skall ta ormar i händerna, och om de 
dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De 
skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska." 
19 Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han 
upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida.  
20 Och de gick ut och predikade överallt, och Herren 
verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet 
genom de tecken som åtföljde det
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Judas 1:3  
Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er 
om vår gemensamma frälsning, finner jag det 
nödvändigt att skriva till er och uppmana er att 
fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har 
överlämnats åt de heliga. 

Rom 10:17 
'Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av 
Kristi ord. 
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Världen kontra Guds rike
Världen Guds Rike
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• Människan i centrum 
• Människosyn negativism 
• Mål: Framgång och 

frihet från lidande 
• Frihet i oberoende 
• Makt som mål 
• När jag är stark är jag 

stark 
• Seger vinns genom 

makt

• Gud i centrum 
• Människosyn Positivism 
• Mål att lära känna Gud 

• Frihet i beroende och 
lydnad 

• Maktlöshet som medel 
• När jag är svag är jag 

stark 
• Seger vinns genom att 

man avstår från makt
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Världen kontra Guds rike
Världen Guds Rike
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• Individualism 
• Fokus på Här och nu

• Gemenskapens bästa 
• Fokus på riket som 

kommer
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Joh 3:16-21  
16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde 
Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad 
utan ha evigt liv.  
17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma 
världen utan för att världen skulle bli frälst genom 
honom.  
18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som 
inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds 
enfödde Sons namn.  
19 Och detta är domen: ljuset kom till världen och 
människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom 
deras gärningar var onda.  
20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och 
kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall 
avslöjas. 21 Men den som lyder sanningen kommer till 
ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är 
gjorda i Gud."
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Upp 20:11-15 Den slutliga domen 

11 Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på 
den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det 
fanns ingen plats för dem. 12 Och jag såg de döda, 
både stora och små, stå inför tronen. Och böcker 
öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och 
de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad 
som stod skrivet i böckerna.  
13 Och havet gav igen de döda som fanns i det, och 
döden och helvetet gav igen de döda som fanns i 
dem, och var och en dömdes efter sina 
gärningar. 14 Döden och helvetet kastades i eldsjön. 
Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden.  
15 Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han 
i eldsjön.
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2Kor 5:17-21  
17 Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. 
Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. 18 Allt 
kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv 
genom Kristus och gett oss försoningens tjänst.  
19 Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig 
själv. Han tillräknade inte människorna deras 
överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens 
ord.  
20 Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som 
förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona 
er med Gud.  
21 Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt 
ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå 
rättfärdiga inför Gud.
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Joh 14:6  
Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern 
utom genom mig 

Joh 6:44  
Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig 
drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta 
dagen. 

Matt 5:17-19  
17 Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller 
profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att 
fullborda.  
18 Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte 
en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har 
skett.  
19 Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär 
människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men 
den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas 
stor i himmelriket. 
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Rom 8:18-23 
18 Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i 
jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras 
och bli vår. 19 Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn 
skall uppenbaras.  
20 Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av 
egen vilja utan genom honom som lade den därunder. 
Ändå finns det hopp om 21 att också skapelsen skall befrias 
från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds 
barns härliga frihet.  
22 Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och 
våndas. 23 Och inte bara den, utan också vi som har fått 
Anden som förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och 
väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. 
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Rom 8: 24, 28 
24 Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser 
uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något 
som han redan ser?  

28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till 
det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.  

Rom 1:16 
Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft 
som frälser var och en som tror, först juden och sedan 
greken. 
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Gal 5:22-23  
22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, 
vänlighet, godhet, 23 trohet, mildhet och 
självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. 

1917 Joh 3:30 
Det är såsom sig bör att han växer till, och att jag 
förminskas.  

Rom 8:1,15 
1 Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus 
Jesus.  
15 Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle 
leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi 
ropar: "Abba! Fader!" 
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Rom 12:1-2  
1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds 
barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett 
levande och heligt offer som behagar Gud - er andliga 
gudstjänst. 2 Och anpassa er inte efter den här världen, 
utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni 
kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och 
fullkomligt och som behagar honom.
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Joh 15:1-8  
1 Jag är den sanna vinstocken, och min Fader är 
vingårdsmannen. 2 Varje gren i mig som inte bär frukt skär 
han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att 
den skall bära mer frukt. 3 Ni är redan nu rena i kraft av 
det ord som jag har talat till er.  
4 Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära 
frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, 
så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig.  
5 Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig 
och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni 
ingenting göra.  
6 Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren 
och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och 
kastar dem i elden, och de bränns upp. 7 Om ni förblir i 
mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni 
skall få det. 8 Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och 
blir mina lärjungar.
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Jeremia 6:16  
Så säger Herren : "Ställ er vid vägarna och spana, fråga 
efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen 
och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar." Men 
de svarade: "Vi vill inte vandra på den." 

2Tess 2:9-12 
9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med 
stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med 
all slags orättfärdighet som bedrar dem som går 
förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och 
älskade den, så att de kunde bli frälsta.  
11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att 
de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte 
har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.
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1Tim 6:6  
Ja, gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är 
verkligen en stor vinning. 
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