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I Guds, Faderns + och Sonens och den Helige Andes, namn. Amen. 
Bön. Käre himmelske Fader! Kom denna stund med din helige Ande genom ordet.  

Ge oss en rätt vaksamhet genom tron så att vi är beredda att ta emot dig när du 
kommer tillbaka till domen. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 

Dagens ämne: Vaksamhet.  
Epistel: 2 Petr. 3:8-13. Evangelium: Matt. 25:1-13 
Predikotext: Luk. 12:35-40 (2:a årg.)  
Jesus sade till sina lärjungar: 35 Spänn bältet om livet  och håll lamporna 

brinnande.  36 Var som tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som 
genast är redo att öppna för honom när han kommer och knackar på. 37 Saliga är de 
tjänare som Herren finner vakna när han kommer. Jag säger er sanningen: Han ska 
fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna 
dem. 38 Saliga är de han finner vakna, även om han skulle komma mitt i natten eller 
på småtimmarna. 39 Men det förstår ni att om husägaren hade vetat när tjuven kom, 
då hade han inte låtit någon bryta sig in i hans hus. 40 Var beredda också ni, för 
Människosonen kommer när ni inte väntar det." 

Dagens ämne är vaksamhet. Vi skall därför i denna predikan se vad Bibeln lär 
om en rätt vaksamhet inför döden, Kristi återkomst  och den yttersta domen. I dagens 
evangelium har vi hört om de tio jungfrurna som väntade på att brudgummen skulle 
komma. Och i vår predikotext talas också om vikten av att vara beredd när 
brudgummen kommer. Detta är en allvarlig varning för oss som vill vara rätta kristna. 
Kristus kommer snart tillbaka och då infaller domens dag.   

Vi stannar inför tre viktiga punkter: 

1. Jesus kommer bara tillbaka en gång, till domen 
Det är inte som några svärmiska sekter tror, att Kristus skall komma tillbaka två 

gånger, först till ett jordiskt tusenårsrike och sedan en andra gång till den yttersta 
domen. Nej, Skriften lär tydligt att Jesus bara kommer tillbaka till jorden en enda 
gång, och då kommer han med alla sina änglar i härlighet för att döma alla 
människor, levande och döda. 

I Hebreerbrevet står det: ”Det är människorna förelagt att en gång dö och sedan 
dömas” (Hebr. 9:27). När döden kommer förs vi antingen till den plats där Abraham 
är hos Gud och dit den troende Lasarus fick komma. Eller förs vi till den plats där den 
rike, ogudaktige mannen kom, där han plågades svårt (läs Luk. 16:19-31). Paulus 
skriver att han längtar efter att få bryta upp och vara hos Kristus (Fil. 1:23). Den rike 
ogudaktige mannen kom däremot till den plats som kallas helvetet eller Gehenna 
medan den troende Lasarus fick vara hos Kristus i väntan på uppståndelsens dag. 
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Sedan kommer den dag då Kristus återvänder till domen. Då väcker han upp alla 
döda kroppar ur gravarna. Det betyder att alla döda människor, både troende och 
ogudaktiga får sina kroppar uppväckta. Själarna som efter döden antingen är i 
helvetet eller i himlen hos Kristus förenas så åter med sina kroppar. Detta är en klar 
och tydlig biblisk lära. Jesus säger: Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna 
ska höra hans röst och komma ut. De som har gjort gott ska uppstå till liv, och de som 
har gjort ont ska uppstå till dom (Joh. 5:28f).  

Observera att det här tydligt lärs att alla skall uppstå ur gravarna, både goda och 
onda. Men hur är det möjligt? Enligt vårt förnuft är det omöjligt. De döda kropparna 
är ju snart ingenting annat än tomma skelett, och många kroppar har blivit helt 
förstörda, brända, krossade och söndermalda. Det är sant, men Gud har makt att 
ändå uppväcka dem igen. Liksom han en gång hade makt att på sex dagar skapa hela 
universum har han makt att på den yttersta dagen i ett enda nu låta alla döda 
människor i alla tider få tillbaka sina kroppar. När en människa dör slits kropp och 
själ itu. Själen är odödlig. Den kan aldrig dö. I själen finns fortfarande vårt 
medvetande, också efter döden. Därför kan vi efter döden uppleva att vi antingen är i 
himlen hos Kristus eller i helvetet hos djävulen. Därför är berättelsen om den rike 
mannen och Lasarus inte någon saga utan en realistisk verklighet. 

Tyvärr har den bibelkritiska teologin kommit så djupt in i våra kyrkor och samfund 
att det inte längre predikas klart och tydligt om denna s.k. dubbla utgång, som sker 
redan i dödsögonblicket. Men alla bör lyssna på Bibelns ord och ta varning. Lyssna 
noga på vad Herren säger och lita på att det är sant. När vi tror på Kristus skall vi 
förvisso direkt få komma till honom när vi dör och vila hos honom i en underbar frid. 
Luther beskriver det som en skön sömn, men inte en omedveten utan en ljuvlig, 
medveten sömn. Men sedan kommer domens dag, då vi får ikläda oss våra kroppar 
igen. Då får vi stå inför Herren med förhärligade kroppar utan all synd, utan sjukdom 
och brist. Snart är den dagen inne. 

2. De som lever på jorden skiljs åt när Jesus kommer 
Hur går det då för dem som fortfarande lever på jorden när Kristus kommer 

tillbaka? Jesus säger: ”När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar 
med honom, då ska han sätta sig på sin härlighets tron. Och alla folk ska samlas inför 
honom, och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från 
getterna.  Och han ska ställa fåren på sin högra sida och getterna på den 
vänstra” (Matt. 25:32f). 

Om vi lever kvar på jorden när Jesus kommer tillbaka skall vi alltså samlas inför 
honom tillsammans med alla döda människor, vars kroppar blivit uppväckta. Där 
kommer hela mänskligheten att stå inför Kristus. På den högra sidan kommer alla 
troende att stå och på den vänstra sidan alla som saknat tron. Detta kommer att vara 
världens största folksamling någonsin. Men Jesus skiljer dem i två klart avgränsade 
skaror. 

Hur det närmare går till när domen bryter in säger Jesus med orden: ”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. Människor ska tappa andan av skräck i 



 av 3 5

väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas. Då ska man se 
Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet” (Luk. 21:25ff). 

Många människor är idag oroliga för att jorden skall förstöras genom global 
uppvärmning som orsakas av våra utsläpp. Det är klart att vi skall vara rädda om 
naturen och inte förstöra den. Men samtidigt skall det klart sägas att Bibeln inte lär att 
jorden kommer att gå under genom en av människor orsakad naturkatastrof. När den 
yttersta dagen är inne och Jesus kommer tillbaka kommer det att vara en dag då 
människor lever och arbetar som vanligt. Det är då Gud plötsligt griper in. Jesus säger 
om den dagen: 

”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” (Matt. 24:37-41). 

Den sista dagen på jorden kommer alltså att vara en dag då människorna pendlar 
till jobbet som vanligt. Somliga är hemma med familjen, andra är ute i nöjeslivet. En 
del sitter i riksdagen medan andra är på semester och ligger och solbadar. En del bor i 
miljonstäder medan andra bor i stugor på landet. En del är mycket rika och mäktiga, 
andra fattiga och har det eländigt som Lasarus i Jesu berättelse. Alltså till synes en 
vanlig dag som alla andra. Om den dagen infaller i morgon, nästa vecka eller om 50, 
100 eller 1000 år vet ingen. Det är bara Gud som vet när den dagen är inne. Han har 
av evighet fastställt vilken dag det kommer att vara.  

Till det yttre kommer det då inte vara stora skillnader mellan människorna. Livet 
fortgår som vanligt. Jesus talar om två som utför samma arbete, antingen ute på åkern 
eller i hemarbetet. Men i den stund Jesus kommer skiljs de plötsligt åt. Den ene blir 
upptagen, den andre lämnas kvar. Det betyder att alla troende, var de än befinner sig i 
den stunden blir upptagna till Kristus och får vara med i den skara som han placerar 
på sin högra sida i domen. Men de som lämnas kvar är de som i domen placeras på 
hans vänstra sida.  

Paulus skriver om detta: ”Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna 
[d.v.s. dö], men vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens 
ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas. Detta 
förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet” (1 Kor. 
15:51-53).   

Den kristne som nyss arbetade på åkern har plötsligt blivit förvandlad. Hans kropp 
har blivit förhärligad och han står nu tillsammans med alla döda kristna vars kroppar 
blivit återuppväckta. Till denna stora skara av troende människor säger Jesus: ”Kom, 
ni min Fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens 
skapelse.” (Matt. 25:34). 

Den andre arbetskamraten lämnades kvar. Han var ogudaktig och saknade tron. 
Han befinner sig plötsligt tillsammans med alla otrons människor på Jesu vänstra sida 
i den stor domen. Till dessa säger Jesus: ”Gå bort från mig, ni förbannade, till den 
eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar” (Matt. 25:41). 
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3. Vaksamheten kommer genom dopet och tron 
I vår predikotext finns ett avgörande, viktigt ord alldeles i slutet. Där säger Jesus: 
Var beredda också ni, för Människosonen kommer när ni inte väntar det.” 
Även en sann kristen kan avfalla. De jungfrur som saknade olja hade tidigare haft 

sådan. När en kristen börjar försumma ordet och urskulda synden är risken stor att 
tron kvävs. Det går inte att med mänskliga medel eller goda gärningar göra sig 
vaksam inför döden och beredd inför Kristi återkomst. Våra mänskliga tankar om vad 
som händer efter döden är också fåfänga och felaktiga. De måste korrigeras av Guds 
eget ord. Annars är vi inte längre vakande och beredda. Här måste en kristen akta sig 
för världens tankar om döden och evigheten. En del säger att man bara utslocknar 
och att livet totalt upphör i döden. Man förnekar att det finns en odödlig själ och att 
kroppen kan uppstå igen. Andra säger att alla människor kommer till himlen. Denna 
s.k. ”universalism” har också trängt långt in i kyrkorna idag.  

Men så lär inte Bibeln. Jesus lär oss att den enda vägen till en salig uppståndelse är 
tron på honom. Han säger: ”Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte 
komma in i Guds rike.” (Joh. 3:5). Detta är pånyttfödelsen genom dopet och tron som 
är nödvändig för att vi skall få komma till den himmelska saligheten. Men denna 
pånyttfödelse grundar sig på Kristi försoning. Han säger strax efter orden om dopet:  
”Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på 
honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv” (Joh. 3:16). Bibeln undervisar oss om att 
vi alla är syndare. Det finns inte en enda rättfärdig människa i världen, med undantag 
av Jesus själv. Aposteln Paulus citerar psaltaren när han skriver: ”Ingen rättfärdig 
finns, inte en enda. Ingen finns som förstår, ingen som söker Gud. Alla har avfallit, 
alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda” (Rom. 3:10-12). 

Människor blir upprörda när de hör talas om de eviga straffen. Men den som 
lyssnar på Guds ord förstår att detta är vad vi alla har förtjänat. Vi borde egentligen 
alla ställas på den vänstra sidan i domen. Men här kommer Guds nåd in. Bibeln 
vittnar överallt om att det eviga livet är en fri gåva för Jesus Kristi skull. Han levde ett 
fullkomligt liv och dog på korset för att vi skulle få försoning och förlåtelse för alla 
våra synder och bli iklädda hans rättfärdighet i dopet. 

Därför kommer den rätta vaksamheten från evangeliet om Kristi död och 
uppståndelse. Genom att vi tar emot detta budskap i tro tar vi emot Guds försäkran 
om att vi skall få vara hos Kristus i himlen för evigt. Därför skriver aposteln: ”Av 
nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av 
gärningar för att ingen ska berömma sig” (Ef. 2:8f). Och när vi tar emot Kristi kropp i 
nattvarden är detta också en försäkran om att våra kroppar en dag skall uppstå med 
honom, fullkomligt renade och fria från all synd. Så kommer den nya skapelsen att 
fullbordas. 

Denna gåva är till för alla syndare. Publikaner och skökor fick ta emot Kristus 
liksom rövaren på korset. Deras många och stora synder blev förlåtna. Därför skriver 
också aposteln Johannes: ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig 
så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet” (1 Joh. 1:9). 

Amen. 
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Bön. 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 
och Frälsare.  Amen.
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