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Herren kommer i sitt rike
I Guds, Faderns och Sonens och den Helige Andes, namn. Amen.
Bön: Käre himmelske Fader! Kom till oss denna stund och tala till oss om hur vi
andligen skall kunna vara rätt rustade i denna svåra tid. Kom med din helige Ande
och varna oss för synden och förtappelsen men upprätta oss sedan genom evangelium
och styrk vår tro. Låt oss vara beredda när din Son, vår käre Herre och Frälsare snart
kommer tillbaka till oss i makt och härlighet på den yttersta dagen. Genom Jesus
Kristus, som lever och regerar nu och i evighet. Amen.
Predikotext. Evangeliet 1:a årg. Luk. 21:25-36
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: 25 Tecken ska visa sig i solen och månen och
stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas
dån. 26 Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för
himlens makter ska skakas. 27 Då ska man se Människosonen komma i ett moln med stor makt
och härlighet. 28 Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er
befrielse närmar sig."
29 Han gav dem också en liknelse: "Se på fikonträdet och alla andra träd. 30 När ni ser att
de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. 31 På samma sätt vet ni, när ni
ser detta hända, att Guds rike är nära. 32 Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå
förrän allt detta sker. 33 Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå.
34 Men akta er för att tynga era hjärtan med festande, rus och livets bekymmer så att den
dagen plötsligt drabbar er 35 som en snara, för den ska drabba alla som bor över hela jorden.
36 Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför
Människosonen."
Efter första advents jublande folkskaror och inför julens stora glädjebudskap
kommer nu några adventssöndagar med botstämning. Det är den mindre fastetiden
som brukar kallas julfastan. Evangelietexten riktar här på nytt vår uppmärksamhet på
den yttersta tiden och Kristi återkomst. För att vi på rätt sätt skall kunna ta emot
Kristus när han kommer till sitt rike måste vi rannsaka oss själva. Predikans delar blir
därför:
1. Gud ger oss tecken som skall väcka oss ur synden.
2. Gud ger oss tecken som visar att Kristus snart kommer tillbaka.
3. Gud ger oss tecken som bevarar oss i tron till evigt liv.
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1. Gud ger oss tecken som skall väcka oss ur synden.
Jesus säger i vår text: Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska
folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån (v. 25). I den yttersta tiden
sker många naturkatastrofer. Många blir oerhört upprörda, bekymrade och oroade.
Hur går det med vår planet? Hur går det när isarna smälter och havsnivån höjs på
ett oroväckande sätt? Hur går det när skogarna brinner och många människor
plötsligt får sina hem förstörda?
Bibeln lär oss att hungersnöd, naturkatastrofer, sjukdomar och andra vedermödor
ökar i den yttersta tiden. Med detta vill Gud visa att vi människor är helt hjälplösa om
han inte uppehåller världen. Gud vill slå ned allt vårt högmod och tala till oss om
syndens allvar. Gud vill visa alla att människan inte har någon egen makt att stå emot
Gud när han låter sina straffdomar gå över världen.
Den värsta synden är att människan till och med förnekar att Gud finns. Man
undervisar barn och ungdomar om att världen har kommit till av sig själv utan någon
skapare. Man säger att människan är god innerst inne och att hon har rätt att leva
precis som hon själv vill, rakt i strid mot Guds bud, som man inte vill erkänna. Man
tror också att människan har möjlighet att med egna åtgärder rädda planeten från
undergången.
Vi skall i och för sig ta klimathoten på allvar och vara rädda om naturen. Vi skall
inte förneka vad sund vetenskap kommer fram till. Men vi skall veta att det endast är
Gud som råder och bestämmer när tiden är inne för jordens undergång i samband
med Kristi återkomst till domen. Det är endast Gud som bestämmer när det är dags
för honom att avsluta vår tid på jorden. Han ensam har bestämt när den yttersta
dagen skall komma. Vi kan inte göra någonting för att ändra på detta. Men Guds
tecken som vi ser ”då människor tappar andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen”
är till för att väcka människan ur synden. Gud vill visa alla att det är han som råder.
Människan förstår redan av den naturliga lagen och samvetet att det måste finnas en
Gud, som har skapat allt. Men när hon skjuter denna lag åt sidan och dövar sitt
samvete gör hon uppror mot levande Gud.
2. Gud ger oss tecken som visar att Kristus snart kommer tillbaka.
Vår text säger: Då ska man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet.
Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig” (v.
27f). Jesus talar här till sina trogna lärjungar. De har genom Guds nåd kommit till tro
på Kristus som sin herre och frälsare. De har bekänt sina synder och vet att de bara
för Kristi döds och uppståndelses skull skall få evigt liv. Därför väntar de på
Människosonens återkomst som en befrielse. De vet att Gud har lovat att världen skall
bestå intill den yttersta dagen, då Kristus kommer tillbaka. Innan dess kommer jorden
inte att förstöras. I sitt löfte till Noa lovade Gud: ”Jag ska upprätta mitt förbund med er:
Aldrig mer ska allt liv utrotas genom flodens vatten. Aldrig mer ska en flod komma och fördärva
jorden.” Och Gud sade: ”Detta är tecknet på det förbund som jag för all framtid sluter med er och
med alla levande varelser hos er: Min båge sätter jag i skyn, och den ska vara tecknet på förbundet
mellan mig och jorden” (1 Mos. 9:11ff). Så är regnbågen Guds trofasta tecken till sin kyrka
och församling. Miljöförstöringen kommer inte att kunna förstöra jorden, ty Guds
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löfte står fast: Aldrig mer skall en flod komma och fördärva jorden. Och om tiden strax innan
Jesus kommer tillbaka säger Jesus: ”Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när
Människosonen kommer. Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta
ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem
alla. Så ska det bli när Människosonen kommer. Då ska två män vara ute på åkern. Den ene ska tas
med, den andre lämnas kvar. Två kvinnor ska mala vid kvarnen. Den ena ska tas med, den andra
lämnas kvar. Var därför vakna, för ni vet inte vilken dag er Herre kommer” (Matt. 24:37-42).
Här hör vi tydligt och klart av Jesus själv att livet på jorden fortsätter som vanligt
tills han plötsligt kommer tillbaka till domen. Han for upp till himlen och lyftes upp
över apostlarna tills ett moln dolde honom och vid tidens slut skall han komma
tillbaka från skyn och visa sig för alla människor. Då skall alla döda uppstå och alla
försvunna och förintade kroppar hämtas fram igen så att alla skall stå där tillsammans
inför Guds domstol. Det är inför detta stora allvar vi skall frukta och bäva, ty detta är
säkert och visst vad Gud själv har beslutit.
3. Gud ger oss tecken som bevarar oss i tron till evigt liv.
”På samma sätt vet ni, när ni ser detta hända, att Guds rike är nära. Jag säger er sanningen: Det
här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig
förgå” (v. 31ff).
Som kristna skall vi noga akta på alla Guds tecken. I sin långa undervisning om
den yttersta tiden talar Jesus om att ett av de viktigaste tecknen för hans återkomst är
att avfallet från tron och Guds ord kommer att öka. Många falska profeter skall
komma. Människor skall bli förvillade. Men Guds allra säkraste tecken är det som
Jesus här ger oss i texten: ”Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå.” Även i
den yttersta tiden kallar Gud präster som troget predikar allt vad Bibeln lär. Gud har
lovat att djävulen inte skall kunna förstöra Guds församling. Ordet om syndernas
förlåtelse till evigt liv kommer att ljuda överallt där Guds kyrka finns, även i den
yttersta tiden. Dopet i Faderns, Sonens och den helige Andes namn kommer att föda
många människor på nytt till andligt liv och många kommer att bli tröstade genom att
de får ta emot Kristi kropp och blod i nattvardens heliga sakrament. Detta är Guds ords
säkra tecken, som inte kan svika.
Så uppmanar oss Herren att ta oss till vara för allt som kan skilja oss från Gud.
Jesus säger i vår text: ”Men akta er för att tynga era hjärtan med festande, rus och livets bekymmer
så att den dagen plötsligt drabbar er som en snara, för den ska drabba alla som bor över hela
jorden” (v. 34f). Många kristna kommer i den yttersta tiden att avfalla från tron. Herren
vet detta. Därför manar han var och en till bot och bättring. Vi måste med
bestämdhet säga nej till all synd. Men i egen kraft kan vi inte göra detta. Därför slutar
vår text med orden: ”Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna
bestå inför Människosonen.” (v. 36). Om detta må vi alla bedja. Amen.
Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt,
förmanat och varnat oss. Hans Helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi inte
må vara glömska hörare, utan ordets görare, och så dagligen tillväxa i tro, hopp,
kärlek och tålamod intill änden, och bli evigt saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

