
Söndag för domsöndag, Settlementcentrum 18.11.2018 �  ( � )1 4

Nåd vare med er och frid från Gud, vår Far, 
och Herren Jesus Kristus! 

Bön: Käre Jesus, hjälp oss att vara beredda när 
du kommer tillbaka! Öppna ditt Ord för våra 
hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Amen. 

Söndagens tema är Vaka! Text: Matt 24:36–44 
(evangelietexten). 

Senast jag predikade över den här texten var 
för exakt sex år sedan. Då anknöt jag till den 
oro som en del kände, då man spekulerade i 
att tiden skulle ta slut några veckor senare, 
den 21 december 2012, då den gamla Maya-
kalendern slutar. Men det blev ingen dome-
dag den dagen. Det har alltid funnits sådana 
som beräknat tider och stunder när Jesus ska 
komma tillbaka, men de har alltid haft fel. För 
Jesus säger ju: ni vet inte! 

Jag redogjorde då för några försök att beräkna 
dagen för Jesu återkomst. Så har t ex Jehovas 
vittnen gjort. Under de allra senaste åren har 
en mycket uppskattad försvarare av den bib-
liska skapelsetron gjort oss besvikna. Anders 
Gärdeborn, som också har föreläst i Vasa, har 
gjort en mycket märklig beräkning där han 
menar att Jesus kommer tillbaka i november 
2036. Jag nämner hans namn för han har gjort 
ett väldigt bra jobb med skapelsefrågorna och 
har stort förtroende bland bibeltroende kristna 
och därför är det försåtligt när han avvikit från 
Jesu lära. 

Gärdeborn och andra som påstår att de vet 
när Jesus kommer tillbaka har Jesu tydliga ord 
emot sig. Tro inte sådana som menar sig veta 
tider och stunder när Jesus ska komma tillba-
ka! Den vägen smyger sig många falska läror 
in. Och det finns oerhört många förvirrade 
tankar om den yttersta tiden. Därför ska jag 
utifrån vår text och andra klara bibelord lägga 
fram tre grundläggande sanningar: 

Jesus ska komma tillbaka en enda gång. 
Jesus kommer oväntat och plötsligt – var 
beredd! 
Vi får vänta Jesus med glädje. 

1. Jesus ska komma tillbaka en enda gång 

För att bevisa det här ska vi först se lite bakåt, 
före vår text i samma kapitel. Texten är häm-
tad från ett tal som Jesus höll för sina lärjungar 

när de en dag i stilla veckan lämnade templet 
och gick upp till Olivberget. 

Jesus visar på det praktfulla templet och säger 
(v 2): Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska 
rivas ner. 

Det här måste ha varit fullständigt chockeran-
de. Skulle det här praktfulla templet rivas ner? 
Lärjungarna kopplar ihop Jesu profetia med att 
han kommer tillbaka och att denna tidsålder 
tar slut, och de frågar när det ska ske.  

Men Jesus ger dem inga datum eller årtal. Han 
börjar tala om allt ont som ska hända innan 
slutet kommer: 

• falska messiasgestalter 
• krig, svält och jordbävningar 
• förföljelser 
• många falska profeter, laglösheten ökar, 

kärleken kallnar hos de flesta 
• evangelium ska förkunnas för alla folk 

Strax efter den här nöden ska tecken ske i so-
len och månen och himlens makter ska bäva. 
Och då ska Människosonens tecken visa sig 
och folken ska jämra sig när de ser att Männi-
skosonen komma med stor makt och härlig-
het. Han ska då låta sina änglar samla sina 
utvalda under starkt basunljud. 

Fortsättningen på det här följer sedan i Matt 
25:31, som är domsöndagens evangelium. 
Men före det kommer han med både löften 
och förmaningar. Det största löftet finns i v 35: 

Himmel och jord ska förgå, men mina ord 
ska aldrig förgå. 

Det finns bara ett som är fast och förblivande. 
Det universum vi ser ska gå under, men Guds 
Ord kommer aldrig att gå under. Och där in-
går de fasta löften som Gud har gett oss och 
ordet om hur de har fullbordats i Jesus.  

Sedan följer vår text som vi nu ska lyssna till 
en gång till. 

36 Men den dagen eller stunden känner 
ingen: inte himlens änglar, inte ens Sonen, 
ingen utom Fadern. 

37 Så som det var under Noas dagar, så ska 
det vara när Människosonen kommer. 38 
Under dagarna före floden åt de och drack, 
de gifte sig och blev bortgifta ända till den 
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dag då Noa gick in i arken, 39 och de viss-
te ingenting förrän floden kom och ryckte 
bort dem alla. Så ska det bli när Människo-
sonen kommer. 40 Då ska två män vara ute 
på åkern. Den ene ska tas med, den andre 
lämnas kvar. 41 Två kvinnor ska mala vid 
kvarnen. Den ena ska tas med, den andra 
lämnas kvar. 

42 Var därför vakna, för ni vet inte vilken 
dag er Herre kommer. 43 Men det förstår ni 
att om husägaren visste när på natten tju-
ven kom, då hade han hållit sig vaken och 
inte låtit någon bryta sig in i hans hus. 44 
Var därför beredda också ni, för i en stund 
när ni inte väntar det kommer Människoso-
nen. 

Det talas om en enda återkomst, och Jesus in-
skärper med klara ord att ingen ska veta da-
gen eller stunden, inte heller årtalet! 

Samma sak läser vi i Apg 1:11 då änglarna 
säger efter Jesu himmelsfärd: 

Denne Jesus som togs upp från er till him-
len, han ska komma tillbaka på samma sätt 
som ni såg honom stiga upp till himlen. 

I Upp 1:7 står det att varje öga ska se honom. 
I 1 Tess 4:15ff får vi veta att den här händelsen 
kommer att markeras mycket tydligt. Det sker 
inte i hemlighet: 

När en befallning ljuder, en ärkeängels röst 
och en Guds basun, då ska Herren själv 
komma ner från himlen, och de som har 
dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska 
vi som lever och är kvar ryckas upp bland 
skyar tillsammans med dem för att möta 
Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara 
hos Herren. Trösta därför varandra med 
dessa ord. 

Orden om Jesu återkomst ska inte skrämma 
oss. De ska vara en tröst för oss i den onda tid 
vi lever i, och som på så många sätt påminner 
om de onda dagar som Jesus beskriver. 

2. Jesus kommer oväntat och plötsligt –  
var beredd! 

Den här dagen ska komma överraskande. 
Men Jesus förmanar att vi ska vara beredda. Vi 
ska inte göra som de ohörsamma på Noas tid. 

De levde sorglöst, vilket beskrivs med att de åt 
och drack, gifte sig och blev bortgifta. Det här 
betyder inte att det var fel att de åt och drack 
eller att de inte borde ha gift sig. Felet var att 
de gjorde det utan att bry sig om de varningar 
som Noa predikade för dem. Petrus säger om 
dem (1 Pet 3:20) att de hade vägrat lyssna när 
Gud väntade tålmodigt, och han blev dem 
därför till dom.  

Så här är det ju också i dag! Man lever för den 
här tiden utan att bekymra sig om att det följer 
en dom. Det är som på Noas tid. Därför ska vi 
också varna människorna att Jesu återkomst är 
nära och visa dem vad vi har för hopp och 
tröst i väntan på honom. Vi ska inte leva i 
sorglöshet och sätta denna världens goda 
högst, så som världens barn gör, utan leva 
med domen för ögonen och vänta Jesus tillba-
ka vilken minut som helst. 

Det finns en sak till som vi måste säga utifrån 
texten. Jesus tar ett par bilder. Han säger att 
två män ska vara ute på åkern. Den enda tas 
med och den andre lämnas kvar. Så ska också 
två kvinnor arbeta tillsammans, och den ena 
tas med, men den andra lämnas kvar. 

Det här har man fantiserat om och gjort böc-
ker och filmer om. Man beskriver hur det 
plötsligt ska ske ett hemligt uppryckande av 
de troende. Man sitter i ett flygplan och plöts-
ligt ser man att den som sitter vid sidan om är 
borta. En av flygvärdinnorna försvinner plöts-
ligt, och en mamma som går med sin barn-
vagn ser att babyn är borta! 

Det här ger då intrycket att de som inte tas 
med kommer att bli kvar på jorden och fort-
sätter att leva. Man menar faktiskt att de ska få 
en ny chans under tusenårsriket som ska börja 
vid det här så kallade uppryckandet. 

Men tänk på bibelorden som vi nyss läste, om 
basunen som ska ljuda och om ärkeängelns 
röst. Är det hemligt, och sker det i tysthet? 
Nej, det ska minsann ses och höras av alla. 
Varje öga ska se Jesus när han kommer. Då 
ska många önska att bergen ska falla över 
dem så att inte Gud ser dem och kan straffa 
dem. Då är nådens tid slut. Då ska det inte 
mera finnas någon tid för omvändelse. Det är 
nu i dag som tiden är för omvändelse och va-
kande.  
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I 1 Tess 5 skriver Paulus en rad förmaningar 
efter att han har berättat hur det går till när 
Jesus kommer tillbaka. I v 6 heter det: 

Låt oss därför inte sova som de andra utan 
hålla oss vakna och nyktra. 

Det här säger Paulus om andlig sömn och 
andligt vakande. Han menar ju inte att vi mås-
te försaka sömnen och hålla oss vakna ända 
fram till den dagen när Jesus kommer. Liknel-
sen om de tio jungfrurna, som är första år-
gångens evangelium för den här söndagen, 
beskriver hur alla de tio somnade för att det 
dröjde så länge innan brudgummen kom. Fem 
av dem var beredda att möta brudgummen 
när meddelandet kom om hans ankomst. 
Brudgummen kände dem, men han kände 
inte de oförståndiga jungfrurna som inte hade 
förberett sig. När de insåg att de måste börja 
förbereda sig efter att brudgummen kommit 
var det för sent. 

Jesus använder också bilden av tjuven som 
kommer oväntat och plötsligt. Han varnar inte 
i förväg att han kommer en bestämd tid, så 
som polisen gör när de ska ha intensiv över-
vakning en vecka. Den bilden säger också 
väldigt tydligt att Jesus kommer oväntat. 

Därför ska vi inte heller berusa oss, varken på 
ett yttre sätt så att vi är redlösa när han kom-
mer, eller på ett andligt sätt berusa oss genom 
falska läror och svärmerier, utan vi ska stå fas-
ta i den sunda läran. Vi ska hålla oss nära Je-
sus och hans nådemedel så att den Helige 
Ande bevarar oss i tron ända tills Jesus kom-
mer. 

Var därför beredda också ni, för i en stund 
när i inte väntar det kommer Människoso-
nen.  

3. Vi får vänta Jesus med glädje 

Vi ser av alla tecken att Jesu återkomst är nära. 
Men det här ska inte göra oss oroliga, utan vi 
ska göra som Jesus säger enligt Lukas berättel-
se (Luk 21:25ff) om den ångest och rådlöshet 
som griper människorna inför den yttersta ti-
dens tecken:   

Men när det här börjar hända, så räta på er 
och lyft era huvuden, för er befrielse när-
mar sig. 

Det här är också ett kristet vittnesbörd. Vi be-
höver inte falla in i jämmerkören som fasar för 
världens undergång på grund av klimatföränd-
ringarna och för det allt mer spända världslä-
get. När den ena katastrofen efter den andra 
sker behöver vi inte råka i panik. Vi får resa på 
våra huvuden och konstatera, att vi visste det 
här, för Jesus har talat om det i förväg. Vi får 
visa världen den trygghet vi har i väntan på 
Jesu ankomst. Vi kan säga alla som undrar var-
för vi inte är rädda att vi redan har fått veta 
allt det här som nu sker inför våra ögon. Bi-
beln berättar det för oss. Och vi ser med gläd-
je fram emot hans ankomst, för vi är bara gäs-
ter och främlingar här i  denna galna värld. 

Hur kan vi göra det? 

Jo, Jesus har sagt (Joh 14:1–3): 

Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och 
tro på mig. I min Fars hus finns många rum. 
Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er 
att jag går bort för att bereda plats för 
er? Och om jag nu går bort och bereder 
plats för er, så ska jag komma tillbaka och 
hämta er till mig, för att ni ska vara där jag 
är. 

Ni ska vara där jag är. Det vill han. Och han 
har också sagt oss klart vad som är Faderns 
vilja (Joh 6:39–40): 

Och detta är hans vilja som har sänt mig: 
att jag inte ska förlora någon enda av alla 
dem som han har gett mig, utan låta dem 
uppstå på den yttersta dagen. Ja, detta är 
min Fars vilja: att var och en som ser Sonen 
och tror på honom ska ha evigt liv, och jag 
ska låta honom uppstå på den yttersta da-
gen. 

För att göra det här kom Jesus till jorden och 
öppnade vägen till himlen för oss. Ja, inte 
bara för oss, utan han har öppnat himlens port 
för alla människor, för hela världen. Han bju-
der alla. Han har betalat biljetten för resan. 
För han tog på sig alla människors alla synder 
och betalade för dem på korset, när han dog 
för oss alla. Kom med, säger han! Och den 
som kommer får äta och dricka gratis av de 
himmelska gåvorna som han förtjänat åt oss.  

Tänk på det, han har också bjudit din granne, 
din arbetskamrat, din son och dotter, din far 
och mor, syster och bror och din kusin! Så be-
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rätta för dem, så att ingen av dem behöver 
känna ångest för att världen är så ond. När de 
känner oro för att de en dag ska försvara sig 
inför Domaren när han kommer, så säg dem 
att de inte klarar av att stå där och hänvisa till 
vad de själva har gjort utan att de behöver Je-
sus och det han har gjort. 

Och det är sant, det som många faktiskt kän-
ner på sig: att man måste vara ren för att stå 
inför Gud, och att man inte är det. Utan att 
Jesus täcker över oss med sin rättfärdighet står 
vi nakna och drabbas av hans vrede. Vi är inte 
rena i oss själva. Men i Jesus är vi rena. När 
han döpte oss då klädde han på oss en dräkt 
som är vitare än snö. Den heter Jesu rättfär-
dighet. Det är i den dräkten som vi kan kom-
ma inför honom. Och det är genom att bära 
den dräkten som vi hålls vakande så att han 
inte överraskar oss när han kommer. Det vi 
kallar att tro på Jesus är att ha honom med oss 
i vårt liv och leva med honom. Det är då vi 
kan vara trygga och glada när vi ser hans tec-
ken på att han snart ska komma. 

(SH 500:10):  

Guds folk en gång i vita bröllopskläder  
med segerpalmer inför Lammet står,  
då Gud hos sig de trötta barnen gläder, 
från deras ögon torkar varje tår. 

Väck, Jesus, denna tanke i mitt hjärta  
var gång mig vägen blir för mödosam!  
Den ljuvt skall stilla varje bitter smärta  
och locka leendet ut tårar fram.  

Amen. 


