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Inledning 
Jag vet inte hur ni känner inför denna dag, Krist återkomst. En del av 
oss kanske tycker att det nästan är lite läskigt, vi kan tänka på filmer 
vi sett och undervisning vi hört, andra kanske kan tycka att detta 
med att Jesus ska komma tillbaka det är ännu en saga som man 
berättar i kyrkan. Inte nog med att man tror på sagan om att Jesus 
levat här på jorden, man tror dessutom på att han har blivit dödad 
och sedan börjat leva igen, nu tror man dessutom på att han som 
dött, som lever igen också ska komma tillbaka från himlen igen.  
 
Vandring 
Så av flera skäl ska vi inte börja med det stora och underbara som vi 
kan hoppas på och har skäl att se fram emot, när Jesus kommer 
tillbaka.  
 Jag tänkte att vi skulle göra en vandring till det som hänt, till det 
vi vet, till hur vi känner Gud.  
 
Jesu födelse - adventstiden kommer mot oss, ett nytt kyrkoår börjar 
då, och det gamla slutar idag. Advent pekar fram emot Jesu födelse, 
om vi nu firar Kristi/Jesu återkomst, så var detta första gången. Det 
är samme Gud och samme Jesus, han kom som ett barn, han föddes 
av en vanlig kvinna, han var lite och späd. Han tvingade sig inte med 
kraft och makt. Gud valde att presentera sig som lik oss, precis som i 
skapelsen, att vi är skapade lika Gud, till hans avbild/spegelbild. 

Jesu liv och död - nu gör vi ett hopp 30 år framåt i tiden, till det som 
vi ser här i kyrkan, Jesu död på korset. Innan sin död vandrade han 
runt i Israel, han predikade, han undervisade, han botade sjuka, han 
gjorde underverk. Och detta berättar inte bara Bibeln om, utan en hel 
rad källor. Faktum är att man utan att ta med evangelierna så kan 
man genom dokument och vittnesmål få fram en ganska bra bild av 
vad Jesus sa, gjorde och sades göra, ur 39 antika källor, med drygt 
100 uppgifter om Jesus så berättar historien att Jesus: 
 

• Att det var något ovanligt med hans födelse (ett flertal 
astronomiska observationer berättar om stjärnan som 
var involverad) 

• Att han undervisade, samlade lärjungar, att han botade 
sjuka (en del källor säger att han sades bota sjuka) 

• Att han blev dömd av romarna, av Pontius Piltus, till 
döden 

• Att han avrättades ca år 30-35 
• Att det blev mörkt (det kunde ses och har berättats om 

runt hela Medelhavet av olika källor) 
• Han uppstod/att man hävdade att han uppstått 
• Att hans lärjungar/efterföljare hellre dog och/eller 

utstod tortyr (inklusive korsfästning) istället för att säga 
att Jesus inte uppstått 

 
Varför dog Jesus? Det är en viktig fråga om vi ska se på hans 
återkomst. Jesus dog inte för att det var roligt, eller för att Gud ville 
åstadkomma en snitsig reklam för sig själv, nej, Jesus dog för att 
Gud älskar oss.  
 Från början skapade Gud oss till att leva i gemenskap med 
varandra och med Gud, en god och omsorgsfull och varm, 
kärleksfull gemenskap. Vi skulle ha allt, utom erfarenhet av ondska. 
Vi skulle inte veta vad mobbning var, vad ensamhet, utanför, krig, 



svält, våld var. För det skulle inte finnas, alla var tänkta att leva 
tillsammans med Gud. Vi skulle vara hans folk, och Gud skulle vara 
vår Gud.  
 Så är det ju inte riktigt ser vi och upplever vi, det som hänt 
emellan Guds planer och nu kallas synd: avsaknad av Gud, 
människan valde att söka sig vidare, bort ifrån det som Gud tänkt 
och så kom synden och ondskan in i världen, in i ditt liv och mitt liv, 
vi väljer också bort Gud. Vi lever inte alltid våra liv endast med det 
goda som mål, vi är själviska, vi vill gärna vara eller ha det bättre än 
andra, vi är snabba på att döma m.m. 
 Synden ingår inte i Guds plan och kommer att försvinna då 
Jesus kommer tillbaka: ”Syndens lön är döden” (Rom. 6:23), den 
som syndar dör då med synden ”Ni var döda genom era 
överträdelser och synder” (Ef. 2:1). Endast den som bara är god hela 
tiden och som söker Gud har något att glädja sig åt då Jesus kommer 
tillbaka, vi andra kan räkna med att tillbringa evigheten ute i 
mörkret, där man skall gråta och skära tänder, som det stod: ”de som 
gjort det goda skall uppstå till livet, och de som har gjort det onda 
skall uppstå till domen” (Joh. 5:29). 
  
Men så ville inte Gud ha det, Gud skapades oss till gemenskap med 
honom och med varandra, Gud längtar efter att få leva med var och 
en av oss, det är fortfarande sant oavsett vad vi gör eller tycker om 
det: ”Jag önskar inte den gudlöses död. Jag vill att han upphör med 
sina gärningar och får leva. Vänd om!” (Hes. 33:11). 
 
Jesu död, vårt liv 
Jesus kom för att erbjuda oss en väg ut ur den omöjliga 
kombinationen, kom för att rädda oss ifrån ondskan och ifrån döden, 
inte genom att erbjuda oss en väg att jobba oss fram till lycka och ett 
bra liv, utan genom att själv gå vägen.  

Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och 
utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom 
han har friköpt dem genom Kristus Jesus. (Rom. 3:23-24)  

 
 Nu ska jag säga något som jag ofta säger, som Luther ofta sa 
och som Bibeln betonar, men som inte är jättelätt att förstå: Jesus 
dog, det är lätt, men Jesus dog för dig, för den synd, för den ondska 
som du, som jag låter komma in i världen, för det som gör att vi inte 
är helt goda, för det som gör att vi är på väg mot döden, den döden 
var det som Jesus dog.  
 Vi kan säga: Jesus har dött och jag får leva, ett liv som börjar 
redan nu, och som fortsätter efter döden.  
 
Det nya livet 
Detta liv tillsammans med Gud, det som vi får ta emot när vi litar på 
Jesus att det han har gjort är nog, vi behöver inget lägga till, vi läste:  
 

Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på 
honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under 
domen utan har övergått från döden till livet. (Joh. 5:24) 

 
Det nya livet är inget som ska balanseras: ”Så mycket gott har du 
gjort emot så mycket ont, så from och kristen har du varit, men så 
mycket har du svurit och strulat runt”.  
 Nej, det som står i Livets bok, har att göra med om vi ville ha en 
relation med den som är godheten, den som är meningen, den som är 
rättvisan, den som är kärleken, det som står i Livets bok är viktigare 
än det som står i gärningarnas bok (nog tror jag att vi blir dömda 
efter våra gärningar, våra handlingar och det blir nog inte bara roligt, 
men i det så är det sant att Jesus tagit det yttersta 
straffet/konsekvensen av våra handlingar också), vilket vi ser i 



texten ifrån Uppenbarelseboken där domen är kopplad till böckerna, 
men det eviga livet tillsammans med Gud är kopplat till Livets bok.  
 
Tillhör jag de som står i Livet bok?  
Det verkar som om vi kan veta att vi står uppskrivna i Livets bok 
(Fil. 4:3),  
 

Vi skall räknas som rättfärdiga (Vi ska räknas som rättfärdiga!!) 
, ty vi tror på honom som från de döda har uppväckt vår Herre 
Jesus som blev utlämnad för våra överträdelsers skull och 
uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. (Rom. 4:24-25) 

 
Och det kanske är huvudpoängen i vad jag vill vi ska bära med oss 
inför detta med Jesu återkomst, det är inget at vara rädd för för den 
som är kristen, för den som har en längtan, en vilja en förhoppning 
om att leva med Gud, det handlar inte om att vara perfekt, utan 
kanske mer om hoppet och vilja att tro på Jesus, att leva tillsammans 
med Gud.  
 Det livet ser olika ut, vi är olika fromma, goda etc, men det är 
samme kärleksfulle Jesus som inför att han skulle dö inte frågade 
efter hur god du är, utan som bara brydde sig om hur mycket han 
älskade dig och alla människor.  
 Här kan man tänka på Ali i Saudi-Arabien, ett land där man nog 
kan leva ett helt liv utan att höra talas om Jesus, och ändå tror jag att 
Ali och hans fränder mycket väl kan vara de som står tillsammans 
och tar emot Jesus vid hans återkomst, för Gud kommer att döma 
rättvist (som vi läste: ”min dom är rättvis, ty jag följer inte min egen 
vilja utan hans vilja som har sänt mig” (dvs. den allvetande Guden) 
(Joh. 5:30) 
 
 
 

Hur är det i himlen? 
Jag tror att det är svårt att föreställa sig hur det är i himlen, men jag 
tycker mycket om bilden ifrån dagens episteltext, tänk att få dela 
livet med varandra och med Gud på det sättet? Jag vill gärna att vi 
slutar med en aptitlig och härlig förväntan om det goda som kommer 
när Jesus kommer tillbaka:  

 
Gud själv skall bo hos oss, och vi skall vara hans folk och han 
skall vara vår Gud och Gud själv skall vara hos oss, och han 
skall torka alla tårar ifrån våra ögon. Döden skall inte finnas 
mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall 
finnas mer…ty Han gör allting nytt. (Upp. 21:3-5) 

 
Amen  
 
 
 
 


