
Avsnitt 28:
Bereda plats för er

Joh 14:2-3
I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle 
jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? 
Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma 
tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är.

Joh 13:1
Det var strax före påskhögtiden. Jesus visste att hans stund 
hade kommit, att han skulle lämna denna värld och gå till 
Fadern. Han hade älskat sina egna här i världen, och han 
älskade dem in i det sista.

Joh 2:16
...och till duvförsäljarna sade han: ’Ta bort det härifrån! Gör 
inte min Fars hus till en marknadsplats!’

Hebr 8:5
De gör tjänst i en helgedom som är en kopia och skuggbild av 
den himmelska helgedomen, så som Mose fick höra när han 
skulle bygga tabernaklet: Se till att du gör allt efter den 
mönsterbild som du har fått se på berget.

Hebr 8:2
...och som tjänar i helgedomen, det sanna tabernaklet som 
Herren själv och ingen människa har rest.

Upp 14:17
En annan ängel kom ut från templet i himlen, också han med 
en skarp skära.

Hebr 9:11-12
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 
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här skapelsen, 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.

Joh 13:27-30
När Judas hade tagit brödet for Satan in i honom, och Jesus 
sade till honom: ’Det du gör, gör det snart!’ Men ingen av dem 
som låg till bords förstod varför han sade så till honom. Judas 
hade hand om kassan, och därför trodde några att Jesus sade 
åt honom att köpa något som de behövde till högtiden eller ge 
något till de fattiga. När han hade tagit brödet gick han 
genast ut. Det var natt.

Hebr 10:19-20
Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det 
allra heligaste på den nya och levande väg som han öppnat 
för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp.

Joh 14:18
Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er.

Joh 14:17
...sanningens Ande. Världen kan inte ta emot honom, för 
världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner 
honom, för han förblir hos er och ska vara i er.

Joh 14:6
Jesus sade till honom: ’Jag är vägen, sanningen och livet. 
Ingen kommer till Fadern utom genom mig.’

Fil 1:19
...för jag vet att allt detta kommer att leda till min frälsning 
genom er förbön och Jesu Kristi Andes hjälp.

Joh 14:23
Jesus svarade: ’Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt 
ord. Och min Far ska älska honom, och vi ska komma till 
honom och ta vår boning hos honom.’

Rom 8:9
Ni däremot lever inte i köttet utan i Anden, eftersom Guds 
Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom.

Upp 16:17
Den sjunde tömde sin skål över luften. Och en stark röst gick ut 
från tronen i templet: ’Det har skett.’
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Joh 14:28
Ni har hört att jag har sagt er: Jag går bort, och jag kommer 
till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att 
jag går till Fadern, för Fadern är större än jag.

Joh 14:20
Den dagen ska ni förstå att jag är i min Far, och att ni är i mig 
och jag i er.

Ef 2:6
Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i 
den himmelska världen, i Kristus Jesus...

Joh 12:26
Om någon vill tjäna mig ska han följa mig, och där jag är ska 
också min tjänare vara. Om någon tjänar mig ska Fadern ära 
honom.

Joh 16:2
De kommer att utesluta er ur synagogorna, och det kommer en 
tid när den som dödar er ska tro att han tjänar Gud.

Joh 21:18-19
Jag säger dig sanningen: När du var yngre, spände du själv 
bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska 
du sträcka ut dina händer, och en annan ska spänna bältet 
om dig och leda dig dit du inte vill.’ Detta sade han för att 
ange med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sade 
han till honom: ’Följ mig!’

Apg 3:21
Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det 
återupprättas som Gud från urminnes tid har förkunnat genom 
sina heliga profeters mun.

Matt 18:20
För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt 
ibland dem.

Hebr 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.
Hebr 12:22-23
Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens 
stad, det himmelska Jerusalem, till änglar i mångtusental, till 
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en festgemenskap och församling av förstfödda som har sina 
namn skrivna i himlen, till Gud som är allas domare och till 
andarna av rättfärdiga som nått fullkomningen.

Rättelse: Ordet ”rum” i grekiska är ”mone”.

Joh 15:4
Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära 
frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte 
heller ni det om ni inte förblir i mig.

Upp 3:20
Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst 
och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid 
med honom och han med mig.

Ef 2:10
Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar 
som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem.

1 Joh 4:15
Om någon bekänner att Jesus är Guds Son, förblir Gud i 
honom och han själv förblir i Gud.
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