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MATTEUS 19:17 Vägen till livet

                          
                                                                                                                      1. Alla... bär till Rom, 
                                                                                                                          säger man ibland
                                                 2. En del av botens sakrament
                                                 3. Vi ska... Gud och vår nästa
                               4. ”Där är Guds...      
                                                                   som tar bort världens synd” (Joh 1:29)

         5. Sänkte sig ned från himlen som en duva
                                6. ”Gud bevisar sin kärlek till oss genom att 
                             Kristus dog för oss medan vi... var syndare” (Rom 5:8)

           7. ”Medan alla låg och sov kom hans fiende och sådde... 
                                                               mitt bland vetet.” (Matt 13:25)

                                8. Franciskus  
          9. Fruset vatten
                  10. Mormor till Jesus
            11. ”Låt ditt... komma”, ber vi i Herrens bön
       12. Jesusbarnet fick..., rökelse och myrra
          13. ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller..., man eller kvinna” (Gal 3:28)

            14. Paulus skrev... till de kristna i Rom, Korinth, Galatien, Efesos...
         15. Paulus var apostel men också sadelmakare Det var hans...
       16. Betyder ”ankomst” och inleder kyrkoåret
     17. En känd... av David börjar: ”Herren är min herde...”
      18. Förlåtelse förutsätter... och vilja till bättring
        19. Ett ärmlöst överplagg som celebranten bär i mässan 
    20. Det kristna kyrkoårets största helg
      21. ”Hela... sammanfattas i detta enda bud: Du skall älska din nästa som dig själv” (Gal 5:14) 
       22. Mitt ok är skonsamt och min börda är... (Matt 11:30)

            23. ”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt...” (Luk 22:20)

                  24. ”På deras... skall ni känna igen dem.  
           Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar?” (Matt 7:16)

            25. ”Genom apostlarna skedde många tecken och... bland folket.” (Apg 5:12)

         26. ”Johannes förkunnade syndernas förlåtelse genom 
                omvändelse och...” (Mark 1:4)

                27. ”Alla skall förstå att ni är mina lärjungar 
        om ni visar varandra...” (Joh 13:35)

                   28. ”Var inte rädd, Maria, du har funnit... hos Gud.” (Luk 1:30)

         29. ”Mannen gav sin hustru namnet...,  
                                ty hon blev moder till alla som lever.” (1 Mos 3:20)

                                          30. ”Låt ingen se ner på dig för att du är..., 
                   utan var en förebild för de troende i allt du 
                   säger och gör, i kärlek, tro och renhet.” (1 Tim 4:12)
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