
Avsnitt 23:
Tjäna Kungen öppet

Matt 25:14-30
Det kommer att bli som när en man skulle resa utomlands. Han 
kallade till sig sina tjänare och lämnade sin förmögenhet åt 
dem. En gav han fem talenter, en annan två och en tredje en 
talent - var och en efter hans förmåga. Sedan gav han sig i 
väg. Den som hade fått fem talenter gick genast och satte dem 
i omlopp och tjänade fem talenter till. Den som hade fått två 
talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som fått en 
talent gick och grävde ner den i marken och gömde sin herres 
pengar. En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde 
redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom då 
och lämnade fram fem talenter till och sade: Herre, fem 
talenter överlämnade du åt mig. Nu har jag tjänat fem till. 
Hans herre sade till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. 
Du har varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. 
Gå in i din herres glädje! Så kom den som hade fått två 
talenter fram och sade: Herre, två talenter överlämnade du åt 
mig. Här är två till som jag har tjänat. Hans herre sade till 
honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i 
det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres 
glädje! Också den som hade fått en talent kom fram. Han 
sade: Herre, jag vet att du är en hård man, som skördar där 
du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Av 
fruktan för dig gick jag och gömde din talent i jorden. Här har 
du vad som är ditt. Hans herre svarade honom: Du onde och 
late tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och 
samlar in där jag inte har strött ut. Då borde du ha satt in 
mina pengar i en bank, så att jag hade fått igen det som är 
mitt med ränta när jag kom. Ta därför ifrån honom talenten 
och ge den åt honom som har tio talenter. Ty var och en som 
har skall få, och det i överflöd, men den som inget har, från 
honom skall tas också det han har. Kasta ut den oduglige 
tjänaren i mörkret här utanför. Där skall man gråta och skära 
tänder.
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Upp 21:8
Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna och de 
sexuellt omoraliska, ockultisterna, avgudadyrkarna och alla 
lögnare, de ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. 
Detta är den andra döden.

Rom 1:5
Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att föra 
människor av alla folk till trons lydnad för hans namns skull.

Ef 2:6-7
Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i 
den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande 
tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i 
Kristus Jesus.

Upp 2:19
Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt 
tjänande och din uthållighet, och jag vet att dina sista 
gärningar är fler än de första.

Upp 2:26-29
Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till 
slutet, honom ska jag ge makt över folken. Han ska styra dem 
med järnspira som man krossar lerkärl, liksom jag har fått den 
makten av min Far. Och jag ska ge honom morgonstjärnan. 
Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!

Matt 24:29-30
Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen 
inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och 
himlens makter ska skakas. Då ska Människosonens tecken 
synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser 
Människosonen komma på himlens moln med stor makt och 
härlighet.

Matt 16:27
Människosonen ska komma i sin Fars härlighet med sina 
änglar, och då ska han löna var och en efter hans gärningar.

2 Kor 5:10
Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en 
ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.
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Kol 3:10
och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap 
och blir en avbild av sin Skapare.
Gal 3:27
Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus.

Upp 19:6-8
Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, lik bruset av 
stora vatten och dånet av kraftig åska, och de sade: 
”Halleluja! Herren vår Gud, den Allsmäktige, har blivit 
konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty 
Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig 
redo. Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg.”

Luk 19:11-27
När de lyssnade till detta berättade Jesus ännu en liknelse, 
eftersom han var nära Jerusalem och de tänkte sig att Guds 
rike nu genast skulle komma på ett synligt sätt. Han sade: ”En 
man av ädel börd reste till ett land långt bort för att bli kung 
och sedan komma tillbaka. Han kallade till sig tio av sina 
tjänare och gav dem tio pund och sade till dem: Gör affärer 
med det här tills jag kommer tillbaka. Men hans landsmän 
hatade honom och skickade sändebud efter honom för att 
säga: Vi vill inte ha honom till kung över oss. När han sedan 
kom tillbaka och hade blivit kung, lät han kalla till sig tjänarna 
som han hade gett pengarna. Han ville veta vad de hade 
tjänat. Den förste kom fram och sade: Herre, ditt pund har gett 
tio pund till. Då sade kungen: Bra, du gode tjänare. Eftersom 
du var trogen i det minsta ska du ha ansvar för tio städer. Den 
andre kom fram och sade: Ditt pund, herre, har gett fem pund. 
Kungen sade till honom: Och du ska styra över fem städer. 
Därefter kom en annan tjänare och sade: Herre, här är ditt 
pund. Jag har haft det undanlagt i en duk. Jag var nämligen 
rädd för dig, för du är en sträng man. Du tar ut vad du inte 
har satt in och skördar vad du inte har sått. Hans herre sade 
till honom: Efter dina egna ord ska jag döma dig, du usle 
tjänare! Så du visste att jag är en sträng man som tar ut vad 
jag inte har satt in och skördar vad jag inte har sått? Varför 
satte du då inte in mina pengar på banken, så att jag kunde 
få igen dem med ränta när jag kom? Och till dem som stod 
bredvid sade han: Ta ifrån honom pundet och ge det till 
honom som har tio pund. De sade: Herre, han har ju redan tio 
pund? – Ja, jag säger er: Var och en som har ska få, men den 
som inget har ska bli fråntagen även det han har. Men mina 
fiender som inte ville ha mig till kung över sig, hämta hit dem 
och hugg ner dem här inför mig.”
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Luk 9:26
Den som skäms för mig och mina ord, honom ska 
Människosonen skämmas för när han kommer i sin och 
Faderns och de heliga änglarnas härlighet.

1 Joh 4:4
Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som 
är i er är större än den som är i världen.
1 Joh 5:4
Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den 
seger som har besegrat världen: vår tro.

23:06 – 23:16

24:52 – 25:02 


