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

Bön:  Kom snart, o Jesus, för oss hem från 
denna mörka värld! Kom som du vill men ge 
oss blott en salig hädanfärd! O Fader vår i 
himmelen, tag oss till dig i frid! Ja, fräls oss, 
bär oss, bär oss hem från detta livets strid! (A  
Nilsson d y, SH 32) 

Temat idag är De yttersta tingen. Predikotex-
ten är evangelietexten från Matt 24:15–27. 

15 När ni ser ’förödelsens styggelse’, som 
profeten Daniel talar om, stå på helig plats 
– läsaren bör förstå det rätt – 16 då måste 
de som är i Judeen fly upp i bergen. 17 
Den som är på taket ska inte gå ner för att 
hämta något från sitt hus, 18 och den som 
är på åkern ska inte vända tillbaka för att 
hämta sin mantel. 

19 Ve dem som väntar barn eller ammar i 
de dagarna! 20 Be att ni inte måste fly un-
der vintern eller på sabbaten, 21 för då ska 
det bli en så stor nöd att något liknande 
aldrig förekommit från världens begynnelse 
och ända fram till nu, och inte heller ska 
komma. 22 Hade inte den tiden förkortats 
skulle ingen människa bli frälst. Men för de 
utvaldas skull kommer den tiden att förkor-
tas. 

23 Om någon då säger till er: Här är Mes-
sias, eller: Där är han, så tro det inte. 24 
Falska messiasgestalter och falska profeter 
ska träda fram och göra stora tecken och 
under för att om möjligt bedra även de ut-
valda. 25 Jag har nu sagt det till er i förväg. 
26 Om de säger till er: Han är i öknen, så 
gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, 
så tro det inte. 27 För som blixten går ut 
från öster och lyser ända bort i väster, så 
ska det vara när Människosonen kommer. 

Den här tiden på året, när mörkret tätnar runt 
omkring oss i våra nordliga nejder, är det na-
turligt att kyrkoåret pekar fram emot den tid 
när Jesus ska komma tillbaka. I går firade vi 
Alla helgons dag, då vi minns våra bortgångna 
kära och tänker på den härliga återföreningen 
i himlen då vi också ska få se Gud som han är 
utan att brännas av hans helighet. 

Idag firar vi inte 20:e söndagen efter Trefaldig-
het som skulle infalla enligt den gamla ord-
ningen med temat ”Kallelsens allvar”, utan vi 
har i vår församling gått in för temat ”De yt-
tersta tingen”. Det temat hade i den gamla 
handboken sin plats på 25:e söndagen efter 
Trefaldighet, en söndag som förekommer yt-
terst sällan. Med tanke på all den förvirring 
som finns i frågorna om den yttersta tiden har 
vi velat lyfta fram det här temat så att vi får 
ägna oss åt det oftare. 

Vi ska i dagens predikan se på profetior om 
den yttersta tiden men också på de löften om 
trygghet som Jesus gett oss. 

Daniels profetia 

Jesus hänvisar till Daniels bok. Då är det skäl 
att allra först peka på hur viktigt det är att vi 
ser på Daniels bok som en av Gud inspirerad 
och ofelbar bok. Ett bevis är ju redan det att 
Jesus nämner Daniel som en källa för sin egen 
undervisning. Daniel fördes till Babylonien 
som ung ca 600 f Kr och var verksam som 
statsman vid det babyloniska hovet och under 
sina sista år vid det persiska hovet. Den kritis-
ka bibelforskningen har påstått att boken inte 
alls var skriven av en jude i Babylonien på 
500-talet f Kr, utan av någon jude som man 
inte känner namnet på ungefär i mitten av 
100-talet f Kr. Det beror på att man inte kan 
acceptera en övernaturlig uppenbarelse. Da-
niel gör nämligen oerhört exakta förutsägelser 
om framtiden och särskilt om det som skulle 
hända åren 168–165 f Kr, när den antikristliga 
syriske regenten Antiokus IV Epifanes upp-
hävde tempeltjänsten och upprättade avguda-
dyrkan i det heliga templet. Vi ska läsa vad 
Daniel skriver, just det som Jesus hänvisar till i 
början av vår text. Först Dan 9:26–27: 

Men efter de sextiotvå veckorna ska den 
Smorde förgöras, helt utblottad. Och sta-
den och helgedomen ska förstöras av folket 
till en furste som kommer. Men slutet 
kommer som en störtflod. Ända till slutet 
ska det råda krig. Förödelse är fast beslu-
ten. Han ska stadfästa ett förbund med de 
många under en vecka, och mitt i veckan 
ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. 
Och på styggelsers vinge ska förödaren 
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komma, till dess att förstöring och fast be-
slutad straffdom utgjuts över förödaren. 

Och sedan finns det en exakt profetia om 
denne Antiokus i Dan 11:31: 

Härar från honom ska komma, och de ska 
orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa 
det dagliga offret och ställa upp förödelsens 
styggelse. 

Precis det här skedde år 168 f Kr. Men varför 
säger då Jesus att det här kommer att ske, allt-
så i framtiden?  

Svaret är att profetior kan ha olika grader av 
uppfyllelse. Daniel profeterar om en händelse 
som skulle inträffa mer än 400 år efter att han 
såg den här synen. Men den är också en pro-
fetia om den händelse som ligger framåt i ti-
den när Jesus undervisar sina lärjungar i Jeru-
salem ett par dagar före sitt lidande och sin 
död. Han talar ju om något som ska hända: 
Den ”förödelsens styggelse” som Daniel talat 
om ska komma, och då ska det bli ytterst svå-
ra tider.  

Jesu profetia 

Också det som Jesus säger har två olika syft-
ningar, två grader av uppfyllelse. Den ena har 
redan ägt rum, men den andra ligger ännu 
framför oss.  

Jesus har redan tidigare (Matt 24:2) sagt att 
templet ska rivas ner. Lärjungarna visar för-
undrade på det fina templet som Serubbabel 
hade byggt upp efter att man återvänt från exi-
len och som Herodes den store hade fortsatt 
att bygga på under mer än 40 år. Jesus måste 
då meddela dem att detta fina byggnadsverk 
inte kommer att bestå. Allt ska rivas ner. Och 
så berättar han för lärjungarna om de svåra 
tider som ska komma. Lärjungarna tror då att 
den här tidsåldern tar slut i och med det. Men 
det säger inte Jesus. Han varnar dem för att 
många ska försöka bedra dem. Det ska kom-
ma falska messiasgestalter för att försöka för-
villa människorna, också Jesu egna lärjungar. 
Och det ska bli krig och en massa elände med 
svält och jordbävningar. Och lärjungarna ska 
bli utlämnade åt lidande och bli dödade. Men 
han säger (Matt 24:6): 

Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant 
måste hända, men det är ännu inte slutet. 

Ungefär 40 år senare kommer den romerska 
generalen Titus med sina trupper och belägrar 
Jerusalem. De förstör staden och templet i 
grunden. Allt raseras. Är det nu det ska ske? Är 
det här slutet? 

Ja, det var verkligen en uppfyllelse av Jesu 
profetia. För den tiden blev ohygglig. Det som 
skedde i Jerusalem har beskrivits av historie-
skrivaren Josefus, som själv var ögonvittne, 
och berättelsen lades in i 1695 års psalmbok 
för att påminna om sanningen i Jesu ord och 
för att varna oss. 

Men här har vi också en dubbel uppfyllelse. 
För när Jesus framställer profetiorna om sin 
återkomst så utsträcker han uppfyllelsen till de 
sista dagarna innan han ska komma tillbaka. 
Det som skedde år 70 är bara en förebild för 
den sista domen. Så här säger han i slutet av 
vår text och i de närmaste följande verserna: 

För som blixten går ut från öster och lyser 
ända bort i väster, så ska det vara när Män-
niskosonen kommer. … Strax efter de da-
garnas nöd ska solen förmörkas och månen 
inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla 
från himlen, och himlens makter ska ska-
kas. 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. 
Med starkt basunljud ska han sända ut sina 
änglar, och de ska samla hans utvalda från 
de fyra väderstrecken, från himlens ena 
ände till den andra. 

Det handlar ju alldeles tydligt om den yttersta 
dagen. Senare förmanar han oss vi ska vara 
beredda, för vi inte vilken dag vår Herre 
kommer. Han kommer som en tjuv, när vi inte 
väntar det. 

Likväl ger han oss tecken som förebådar hans 
ankomst. Han jämför med när fikonträdens 
blad spricker ut. Då vet vi att sommaren är 
nära. För oss är det kanske krokusarna och 
björkarnas bladknoppar vi har som tecken på 
att sommaren står för dörren. De tecken som 
Jesus ger har hans kyrka alltid sett som tecken 
på att hans ankomst är nära. Kristi kyrka har 
alltid räknat med att han kommer snart, ända 
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från apostlatid. Men ingen ska nånsin kunna 
räkna ut när det sker. 

Nu finns det likväl sådana som har menat sig 
kunna räkna ut det. Så gjorde Jehovas Vittnens 
upphovsman Charles Taze Russell, som lärde 
att de troende skulle ryckas upp i april 1878. 
Men ingenting hände, och så flyttade man 
fram året till 1914. Men ingen Jesus kom, utan 
i stället bröt första världskriget ut. Sedan flyt-
tades datumet fram efter hand, och det sista 
årtalet jag läst om var 1975 då det enligt vitt-
nenas uträkning hade gått 6000 år från ska-
pelsen och tusenårsriket skulle börja. 

Också i vår tid finns sådana uträkningar. En av 
dem står Anders Gärdeborn för. Jag nämner 
honom, för han åtnjuter stort förtroende för 
sin grundliga och fina undervisning om biblisk 
skapelse och vederläggning av evolutionis-
men. Han har ju undervisat om det här i Vasa 
och fortsätter att göra det i föreningen Gene-
sis. Trots att han på det området har kommit 
med mycket gott far han fruktansvärt vilse i 
fråga om Jesu återkomst. Han menar nämligen 
att Jesus kommer tillbaka år 2036. Men mot 
honom står Jesu ord: ingen vet dagen, inte ens 
Sonen. 

Stora prövningar, men hopp mitt i lidandet 

Det ska bli en stor nöd, säger Jesus. Det inty-
gar också Paulus, som i 2 Tim 3 talar om de 
sista dagarna och hur gudlöst man ska leva 
då. Det sammanfattas i orden (v 5): 

De kommer att älska njutning mer än Gud 
och ha ett sken av gudsfruktan men förneka 
dess kraft. Håll dig borta från dem! 

Det här är en träffande beskrivning av vår tid, 
som kännetecknas av kärlekslöshet, högmod, 
och allt möjligt ont, men som ändå har ett 
sken av gudsfruktan. Högmodet består framför 
allt i att man inte bryr sig om Guds ord och 
dess kraft. 

Men till det får vi säga med Paulus i 1 Tim 
6:11f: 

Men du, gudsman, håll dig borta från så-
dant! … Kämpa trons goda kamp, grip det 
eviga livet som du blev kallad till. 

Och i 2 Tim 3:14: 

Du däremot, håll fast vid det du har lärt dig 
och blivit övertygad om. 

Det som du har lärt dig är vad Gud säger i 
den heliga Skrift. Håll fast vid det, ta emot det 
som Guds ord, och håll dig borta från den här 
tidens villfarelser. För han som gick före oss in 
i lidande och död, Jesus Kristus som gav sitt 
liv för oss för att vi skulle få leva tillsammans 
med honom i himlen, han är med och försäk-
rar oss att den här tidens lidanden väger lätt 
mot den härlighet som ska uppenbaras och bli 
vår (Rom 8:18). Han säger (Matt 24:6): Se till 
att ni inte blir skrämda. 

Igår var det Alla helgons dag. I episteltexten 
från Upp 7 läser vi om hur Johannes ser en 
stor skara stå inför Guds tron. Alla har vita 
kläder och de sjunger ständigt en lovsång till 
Gud som sitter på tronen och Lammet. Johan-
nes får en fråga: Vilka är de här vitklädda och 
varifrån har de kommit? Han som frågar svarar 
själv (v 14): 

Det är de som kommer ur den stora nöden. 
De har tvättat sina kläder och gjort dem 
vita i Lammets blod. 

Åter en gång: den stora nöden. Det är samma 
nöd som Jesus talar om för sina lärjungar. Han 
säger att ingen skulle bli frälst om den tiden 
av nöd inte blir förkortad. Men för de utvaldas 
skull kommer den tiden att förkortas. 

Jesus vill säga oss att vi inte ska vara rädda för 
vad som ska övergå världen. När vi ser allt det 
som ska föregå hans återkomst ska vi räta på 
oss och lyfta våra huvuden, för då närmar sig 
vår befrielse (Luk 21:28). Och det här ser vi 
idag runt omkring oss, att folken grips av ång-
est och står rådlösa vid havets och vågornas 
dån. Det ska ingalunda ge oss ångest! Det ska 
inte skrämma oss! Vi är inte rådlösa! Vi ska 
inte heller låta skrämma oss av att vårt sam-
hälle blir fientligt mot Guds ord, som nu har 
visat sig i polisförhör med Päivi Räsänen för 
att hon citerade Bibeln på sociala medier. För 
vi har Skriften som säger att det ska bli så. Je-
sus kommer snart. Och han är här hos oss 
också idag med den fulla tryggheten, för han 
har redan besegrat den onde. Han ska inte 
kunna göra oss något som inte tjänar till vårt 
bästa och till hans ära. 
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Den stora nöden är egentligen inte vår nöd. 
Jag minns en gång på kvällsbibelskola i Evan-
geliska folkhögskolan på 80-talet då predikant 
Gunnar Nylund steg upp i samtalet om just 
orden från Upp 7: den stora nöden. Han frå-
gade åhörarna: Vad är den stora nöden? Och 
han svarade: Det är den nöd som Jesus måste 
gå in i när han utlämnades åt hedningarna att 
torteras och hånas och till sist spikas upp på 
ett kors. Det var den verkligt stora nöden, att 
Gud måste lida allt detta för att vi skulle få 
ärva himmelriket. 

Därför kan han vara med oss och förkorta den 
tid vi måste gå igenom i världens nöd som 
hans efterföljare. För så som han blev utläm-
nad, så ska också hans lärjungar utlämnas. 
Men vi är inte ensamma. Vi är inte utlämnade 
åt vår egen styrka. Han är med och förser oss 
med den kraft vi behöver. Han visar oss hop-
pet om att varje dag och ännu den dagen när 
han kommer få stå under hans beskydd, så att 
han ska kalla oss till sig som sina älskade får. 
Det hoppet har vi för att han kallat oss och 
döpt oss att tillhöra honom. 

Gå inte för att hämta något i ditt hus, säger 
Jesus – vi kan se det så att vi inte behöver 
oroa oss för hur vi ska klara oss i den nödtid 
som går över världen. Visst ska vi rusta oss 
och använda vårt förstånd, men det viktigaste 
är att vi är rustade med Guds vapenrustning så 
att vi känner igen de falska messiasgestalterna 
och de falska profeterna som försöker ta ifrån 
oss vårt hopp och göra oss missmodiga, och 
så att vi kan stå emot dem och med Jesus vin-
na seger.  

Vi flyr till dig,  
o, led oss på livets och fridens stig,  
du lovat de svaga att stärka!  
Så hjälp att vi då som svaga och små  
din kraft i vår svaghet får märka! 
(SH 382)


