
Trosbekännelsen: Vi tror på Jesus 
Kristus...som…sitter på Gud den 
allsmäktige Faderns högra sida 
och skall komma därifrån för att 
döma levande och döda. 

 

  



Upp 11:15  Den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes i 
himlen starka röster som sade: "Herraväldet över världen 
tillhör nu vår Herre och hans Smorde, och han skall vara 
konung i evigheternas evigheter."  

Upp 11:16  Och de tjugofyra äldste som satt på sina troner 
inför Gud, föll ner på sina ansikten och tillbad Gud  

Upp 11:17  och sade: "Vi tackar dig, Herre Gud, du 
Allsmäktige, du som är och som var, för att du har tagit 
makten, din stora makt, och trätt fram som konung.  

Upp 11:18  Folken vredgades, och din vredes dag har 
kommit, tiden när de döda skall dömas och när du skall löna 
dina tjänare profeterna och de heliga och dem som fruktar ditt 
namn, små och stora, och då du skall fördärva dem som 
fördärvar jorden."  



Heb 9:14  hur mycket mer skall då inte Kristi 
blod rena våra samveten från döda gärningar, 
så att vi tjänar den levande Guden. Ty 
Kristus har genom den evige Ande framburit 
sig själv som ett felfritt offer åt Gud.  

Heb 9:15  Därför är Kristus medlare för ett 
nytt förbund, för att de kallade skulle få det 
utlovade eviga arvet, sedan han genom sin 
död hade friköpt oss från överträdelserna 
under det första förbundet.  



1Mo 48:3  Han sade till Josef: "Gud den 
Allsmäktige uppenbarade sig för mig i Lus i 
Kanaans land. Han välsignade mig  

1Mo 48:4  och sade till mig: Jag skall göra dig 
fruktsam och föröka dig och låta skaror av 
folk komma av dig, och åt dina 
efterkommande skall jag ge detta land till 
egendom för evigt. 

  



Heb 11:9  I tron levde han som främling i det 
utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans 
med Isak och Jakob, som var medarvingar till 
samma löfte.  

Heb 11:10  Ty han väntade på staden med de 
fasta grundvalarna, den som Gud har format 
och skapat. 

  



Mat 25:34  Då skall konungen säga till dem 
som står på hans högra sida: Kom, ni min 
Faders välsignade, och ta i besittning det rike 
som stått färdigt åt er från världens 
begynnelse.  

  



Mat 16:27  Människosonen skall komma i sin 
Faders härlighet med sina änglar, och då skall 
han löna var och en efter hans gärningar.  

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

 
Mat 6:1  Akta er för att utföra goda gärningar för 
att människor skall se er. Då får ni ingen lön hos 
er Fader i himlen.   



1Ko 3:11  Ty någon annan grund kan ingen lägga 
än den som är lagd, Jesus Kristus.  

1Ko 3:12  Om någon bygger på den grunden med 
guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö 
och halm,  

1Ko 3:13  så skall det visa sig vad var och en har 
byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom 
den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk 
är skall elden pröva.  

1Ko 3:14  Om det verk någon har byggt består 
provet, skall han få lön.  



1Ko 3:15  Men om hans verk bränns upp, 
skall han gå miste om lönen. Själv skall 
han dock bli frälst, men som genom eld. 

  



Apg 17:30  Gud har länge haft överseende 
med okunnighetens tider, men nu befaller 
han människorna att de alla och överallt 
skall omvända sig.  

Apg 17:31  Ty han har fastställt en dag då 
han skall döma världen med rättfärdighet 
genom den man som han har bestämt till 
det, sedan han erbjudit tron åt alla genom 
att uppväcka honom från de döda. 

  



Joh 5:27  Och han har gett honom makt 
att hålla dom, eftersom han är 
Människoson.  

Joh 5:28  Förvåna er inte över detta, ty 
den stund kommer, då alla som är i 
gravarna skall höra hans röst  

Joh 5:29  och gå ut ur dem. De som har 
gjort gott skall uppstå till liv, och de 
som har gjort ont skall uppstå till dom. 

  



Mat 25:45  Då skall han svara dem: 
Amen säger jag er: Allt vad ni inte har 
gjort för en av dessa minsta, det har ni 
inte heller gjort för mig.  

Mat 25:46  Och dessa skall gå bort till 
evigt straff, men de rättfärdiga till 
evigt liv. 

  



Fil 2:9  Därför har också Gud upphöjt 
honom över allting och gett honom 
namnet över alla namn,  

Fil 2:10  för att i Jesu namn alla knän 
skall böja sig, i himlen och på jorden 
och under jorden,  

Fil 2:11  och alla tungor bekänna, Gud, 
Fadern, till ära, att Jesus Kristus är 
Herren.   



2Kr 24:15  Men Jojada blev gammal och mätt på att leva, 
och han dog. Han var vid sin död etthundratrettio år.  

2Kr 24:16  Man begravde honom i Davids stad bland 
kungarna, därför att han hade gjort det som var gott mot 
Israel och mot Gud och hans hus.  

2Kr 24:17  Men efter Jojadas död kom Juda furstar och föll 
ner för kungen, och han lyssnade till dem.  

2Kr 24:18  Och de övergav HERRENS, sina fäders Guds, 
hus och tjänade aserorna och avgudarna. Då kom Guds 
vrede över Juda och Jerusalem på grund av dessa synder.  

2Kr 24:19  Och profeter blev sända till dem för att få dem 
att vända om till HERREN, och dessa varnade dem, men 
de lyssnade inte till dem.  



Upp 11:18… och då du skall fördärva 
dem som fördärvar jorden. 

 
 
 
 
 
 
 


