
Avsnitt 47:
De troende inför Kristi domstol

 
1 Kor 3:10-15 
Med den nåd som Gud gett mig har jag som en kunnig 
byggmästare lagt grunden, och nu bygger en annan vidare på 
den. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen 
kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. 
Om någon bygger på den grunden med guld, silver och 
ädelstenar eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig hur 
var och en har byggt. Den dagen ska visa det, för den 
uppenbaras i eld och elden ska pröva hur vars och ens verk 
är. Om det verk som någon har byggt består, ska han få lön. 
Men om hans verk brinner upp ska han gå miste om lönen. 
Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld.

Upp 1:14
Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans 
ögon var som eldslågor.

1 Kor 4:5
Fäll därför ingen dom i förtid, innan Herren kommer. Han ska 
kasta ljus över det som är dolt i mörkret och avslöja alla 
hjärtans avsikter, och då ska var och en få sitt beröm av Gud.

2 Kor 5:14
Kristi kärlek driver oss, för vi är övertygade om att en har dött 
för alla, och därför har alla dött.

Fil 1:15-18
En del drivs visserligen av avund och rivalitet, men en del 
predikar Kristus med goda avsikter. De gör det av kärlek, för 
de vet att jag är satt till att försvara evangeliet. De andra 
predikar Kristus av rivalitet, med orena motiv, och tror att de 
kan göra min fångenskap tyngre. Än sen? Kristus blir i alla fall 
predikad, för syns skull eller uppriktigt, och det gläder jag mig 
över.
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Matt 10:42
Och den som bara ger till en av dessa små en bägare friskt 
vatten, därför att det är en lärjunge – jag säger er sanningen: 
Han ska inte gå miste om sin lön.

1 Kor 13:3
Och om jag delar ut allt jag äger och om jag offrar min kropp 
till att brännas men inte har kärlek, så vinner jag ingenting.

Matt 6:1
Akta er för att göra era goda gärningar inför människor, för 
att bli sedda av dem. Då får ni ingen lön hos er Far i himlen.

1 Kor 4:5
Fäll därför ingen dom i förtid, innan Herren kommer. Han ska 
kasta ljus över det som är dolt i mörkret och avslöja alla 
hjärtans avsikter, och då ska var och en få sitt beröm av Gud.

1 Kor 3:13
så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska 
visa det, för den uppenbaras i eld och elden ska pröva hur 
vars och ens verk är.

Upp 22:12 
Se, jag kommer snart, och jag har min lön med mig för att ge 
åt var och en efter hans gärningar.

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

Luk 14:14
Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig någon belöning. 
Du ska få din lön vid de rättfärdigas uppståndelse.

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

Matt 19:30
Men många som är först ska bli sist, och många som är sist 
ska bli först.
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Mark 12:41-44
Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket lade 
pengar i den. Många rika gav mycket. Där kom också en 
fattig änka och lade i två små kopparmynt, ett par ören. Då 
kallade han till sig sina lärjungar och sade till dem: "Jag säger 
er sanningen: Den här fattiga änkan gav mer än alla de andra 
som lade något i offerkistan. Alla andra gav av sitt överflöd, 
men hon gav i sin fattigdom allt som hon hade att leva på."

Matt 25:14-18
Det ska bli som när en man skulle resa utomlands. Han 
kallade till sig sina tjänare och anförtrodde dem sin 
förmögenhet. En gav han fem talenter, en annan två och en 
tredje en talent, åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste 
han bort. Den som hade fått fem talenter gick genast och 
gjorde affärer med dem och tjänade fem talenter till. Den som 
hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den 
som fått en talent gick bort och grävde ner den i jorden och 
gömde sin herres pengar.

Jak 2.17
Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar.

Dan 12:3
De förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus, och de som 
har fört många till rättfärdighet som stjärnorna för alltid och 
för evigt.

Matt 25:23
Hans herre sade till honom: Bra, du gode och trogne tjänare! 
Du var trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket. Gå in i 
din herres glädje!

Lukas 19:15-19
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.

Matt 17:3
Och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med 
honom.
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Mark 12:25
När de döda uppstår gifter de sig inte och blir inte bortgifta, 
utan de är som änglarna i himlen.

Sak 14:16
Det ska ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk 
som kom emot Jerusalem ska dra dit upp, år efter år, för att 
tillbe Kungen, Herren Sebaot, och fira lövhyddohögtiden.

Upp 21:1
Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen 
och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer.

Upp 2:7
Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Åt 
den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i 
Guds paradis.
Upp 2:11
Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! 
Den som segrar ska inte skadas av den andra döden.
Upp 2:17
Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! 
Den som segrar ska jag ge av det dolda mannat. Och jag ska 
ge honom en vit sten, och på stenen är skrivet ett nytt namn 
som ingen känner utom den som får det.
Upp 2:26-28
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. 
Upp 3:5
Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder, och jag ska 
aldrig stryka hans namn ur livets bok utan kännas vid hans 
namn inför min Far och hans änglar.
Upp 3:12
Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel, 
och han ska aldrig mer lämna det. På honom ska jag skriva 
min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya 
Jerusalem som kommer ner från himlen, från min Gud, och 
mitt eget nya namn.
Upp 3:21
Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron, liksom 
jag själv har segrat och sitter hos min Far på hans tron.



21:10-21:11
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23:09-23:31

24:58-25:19

Upp 12:11
De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt 
vittnesbörds ord, de älskade inte sitt liv så högt att de drog sig 
undan döden.

Upp 15:2
Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och på 
glashavet stod de som hade besegrat vilddjuret och dess bild 
och dess namns tal. De har Guds harpor i händerna.

Upp 2:7
Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Åt 
den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i 
Guds paradis.

Upp 2:26
Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till 
slutet, honom ska jag ge makt över folken.

Luk 19:16-19
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.

Upp 5:10
Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud, 
och de ska regera på jorden.

Matt 10:41
Den som tar emot en profet för att det är en profet ska få en 
profets lön, och den som tar emot en rättfärdig för att det är 
en rättfärdig ska få en rättfärdigs lön.

1 Kor 3:8
Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en 
ska få sin lön efter sitt arbete.
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