
Avsnitt 6: Vårt framtidshopp

1 Kor 15:19-22 
”Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus, och 
han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av 
alla människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda 
som förstlingen av de insomnade. Ty eftersom döden kom 
genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse 
genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så skall också 
i Kristus alla göras levande."

1 Kor 15:51-53 
”Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, 
men vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den 
sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska 
uppstå odödliga, och vi ska förvandlas. Detta förgängliga 
måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i 
odödlighet.”

Rom 8:19-23  
”Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall 
uppenbaras. [...] Ändå finns det hopp om att också 
skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen 
och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela 
skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. 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.”

Jer 3:17
”På den tiden ska man kalla Jerusalem 'Herrens tron', och 
alla hednafolk ska samlas där för att ära Herrens namn i 
Jerusalem. Och de ska inte mer följa sina onda och hårda 
hjärtan.”
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1 Kor 15:22-28
”Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras 
levande. Men var och en i sin ordning: Kristus som 
förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör 
honom. Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt 
Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt 
och kraft. Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender 
under sina fötter. Som den siste fienden berövas döden all 
makt, ty allt har han lagt under hans fötter. Men när det 
heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att 
den är undantagen som har lagt allt under Kristus. Och när 
allt har blivit lagt under honom, då skall Sonen själv 
underordna sig den som har lagt allt under honom, för att 
Gud skall vara allt i alla.”

Ps 110:1
”Herren sade till min Herre: "Sätt dig på min högra sida tills 
jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter."”

1 Kor 15:24 
”Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud 
Fadern ...”

1 Mos 3:8
”Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården.”

Upp 21:2-3
”Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma 
ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är 
smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från 
tronen: 'Se! Nu står Guds boning bland människorna. Han 
ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv 
ska vara hos dem.'”

1 Mos 1:10
”Och Gud såg att det var gott.”

Upp 20:1-3 
”Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln 
till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep 
draken, den gamle ormen som är Djävulen och Satan, och 
band honom för tusen år. Sedan kastade ängeln honom i 
avgrunden och stängde och förseglade den över honom, för 
att han inte mer skulle förleda folken förrän de tusen åren 
nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid.”
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1 Kor 15:23
”Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och 
sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom.”

1 Kor 15:24
”Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud 
Fadern sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och 
kraft.”

2 Tim 4:1 
”Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus som 
ska döma levande och döda, inför hans uppenbarelse och 
hans rike”

1 Kor 15:50
”Men det säger jag, bröder: kött och blod kan inte ärva 
Guds rike, och det förgängliga kan inte ärva det 
oförgängliga.”

1 Kor 15:25-26
”Han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina 
fötter. Som den sista fienden berövas döden sin makt”

Upp 20:14 
”Och döden och helvetet kastades i eldsjön.”
Upp 20:4b
”De levde och regerade med Kristus i tusen år.” 

1 Kor 15:24
”Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud 
Fadern sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och 
kraft.”

Upp 11:15 
”Och den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes starka 
röster i himlen: 'Väldet över världen tillhör nu vår Herre och 
hans Smorde, och han ska vara kung i evigheters evighet.'”

Dan 7:13-14
”I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en 
människoson kom med himlens skyar, och han närmade sig 
den Gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs 
makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk 
måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte 
skall ta slut, och hans rike skall inte förstöras.”
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Dan 7:14 
”Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och 
stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett 
evigt välde som inte skall ta slut, och hans rike skall inte 
förstöras.”

2 Pet 1:11
”Då skall ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och 
Frälsare Jesu Kristi eviga rike.”

Luk 1:33
”Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt, och hans rike 
ska aldrig ta slut.”

Upp 22:1
”Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som 
kristall. Den går ut från Guds och Lammets tron.”

Upp 22:5
”Och de ska regera som kungar i evigheters evighet.”

1 Kor 15:25
”Han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina 
fötter.”

Matt 16:19
”Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt som du binder på 
jorden ska vara bundet i himlen, och allt som du löser på 
jorden ska vara löst i himlen.”

Matt 16:18b
”[...] på denna klippa skall jag bygga min församling, och 
helvetets portar skall inte få makt över den.”

Kol 1:13
”Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin 
älskade Sons rike.”

Ef 6:12 
”Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot 
makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot 
ondskans andemakter i himlarymderna.”
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1 Kor 15:24
”Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud 
Fadern sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och 
kraft.”

Ef 6:11 
”Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot 
djävulens listiga angrepp.”

Ef 6:13 
”Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå 
emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort 
allt.”

Ef 5:5
”Ni skall veta att ingen otuktig eller oren eller girig - en 
sådan är en avgudadyrkare - skall ärva Kristi och Guds 
rike.”

Ef 3:10 
”Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom 
församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i 
den himmelska världen.”

Luk 17:21
”'Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där 
är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er.'”

Job 1:6
”En dag hände det att Guds söner kom och trädde fram 
inför Herren, och Åklagaren kom också med bland dem.”

Heb 12:1 
”När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss 
då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer 
oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss.”

1 Pet 1:12
”Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva 
utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats 
för er genom dem som i den helige Ande, sänd från himlen, 
predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att 
få blicka in i.”
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