
Predikan i Lycksele kyrka söndagen den 23/11 2014. 
T ema för predikan: Kristi återkomst 
Huvudsakligtext: Hesekiel 47:6-12 
Övriga texter : 1 Korinthierbrevet 15:22-28;  
Matteusevangeliet 13:47-50  
Söndagens tema: Kristi återkomst 
F irningsdag: Domsöndagen 
Typ av gudst jänst: Söndagsmässa 
Musik :  
 
Inledning 
Nürnberg  förbrytarna från andra världskrigets nazi-tyskland.  
Haag  för en del tv-personligheter Martina och Eric Haag, tävlade i 
programmet På spåret bland annat. Nu har en otrohetsaffär gjort at 
de skiljt sig. Vid otrohet vill vi gärna att den utsatta ska få 
upprättelse. 
Haag  för andra krigsförbrytartribunalen (Internationella 
brottsmålsdomstolen). Försköer leta efter dokumenterat av 
övergrepp och döma skyldiga. Nyligen handlade det om kriget i 
Jugoslavien på 1990-talet. 
Malala Yousafzai  bloggade om kvinnor och flickors förtryck i 
Pakistan under talibanerna. För sin kamp blev hon skjuten i huvudet 
på bussen på väg till skolan. Hon är årets pristagare för Nobels 
fredspris. De som vill förtrycka henne och andra barn och kvinnor 
och andra människor vill vi säkert gärna ska stå tills vars för sina 
handlingar. 
Nu lite närmare i världen. Var finns huset? Vad finns i huset? 
Lycksele tingsrätt. Vi vill att brott som sker klaras upp, att den 
skyldige får ta sitt ansvar, att rättvisa skipas. 
 
Rätt och rättvisa  en del av K risti återkomst (Evangelietexten) 

 
över det som ligger dolt i mörkret och avslöja allt som människorna 

; 1 Petr. 1:17; 2 Tim 4:1). 
 Vi läste det i evangelietexten om fiskarna och hur änglarna 
skiljer de onda från de rättfärdiga. Vi läste också att bli skild från 
Gud och de rättfärdiga inte låter någo

 

All ondska ska få stå till svars 
En dag, den dagen, den dagen då Jesus kommer tillbaka då kommer 
all ondska få stå till svars. Till viss del händer det nu som vi såg i 
inledningen, men då blir det fullständigt. Rättvisa skipas av den som 
är allvetande, god och rättfärdig. 
 Krigsförbrytare, otrogna, de som skjuter unga flickor, 
våldtäktsmän osv; all ondska är dömd och har ingen plats i 
himlen/den nya skapelsen.  
 Alla människor som orätt tagit något, som smusslat för en bättre 
position, som pratat illa om någon, varit avundsjuk, nekat en 
nödlidande hjälp, alla som inte velat ge till tiggaren, inte velat ge en 
hemlös tak över huvudet eller inte bjudit hem en hungrig på mat, alla 
som hellre köpt en billig vara istället för att bry sig om hur den som 
producerat den lyckats överleva trots omänskliga slavförhållanden, 
alla som hellre skaffat något till oss själva istället för de miljarder 
människor som inte har något, alla som sett porrfilmer, alla som sett 
med lust på någon annans maka eller make alla som föraktat någon, 
sett ned på någon, alla som inte alltid bara gjort goda och 
kärleksfulla handingar.  
 
Vi blir alla dömda 
Alltså kort sagt; vi alla kommer att befinnas skyldiga till att inte 
enbart spridit kärlek, utan den ondska vi gjort och gör mot någon 
eller mot skapelsen, all den ondskan finns det ingen plats för i 
fortsättningen med Gud. Vi kommer att sorteras bort från 
himmelriket tillsammans med den dåliga fisken, med våldtäktsmän 
och krigsförbrytare, vi sorteras bort tillsammans med 
världshistiorens grymmaste våldsmänniskor. 
 
Det är den ena verkligheten gällande Kristi återkomst  att rätt 
skipas och att det finns två fortsättningar; en med Gud där ingen 
plats finns för ondskan eller synden utan där bara kärlek och godhet, 
nåd och gemenskap kommer att vara och en fortsättning utan Gud, 
där synd, ondska, kärlekslöshet, mörker, kyla, ugn, gråt och 
tandagnisslan   
 
En glädjens dag  en annan del av K risti återkomst (Episteltext) 
Den andra verkligheten om Kristi återkomst är att det är en glädjens 
dag. För som vi pratade om nyss; om vi skulle vara utlämnade åt oss 



själva så är vi dömda genom vår synd och ondska, men i och med 
Jesus första ankomst till jorden (nästa söndag första advent då vi 
blickar fram emot hans födelse) så finns det hopp.  
 
Jesus har dött för vår skull 
Jesus dog på korset, vi vet det, men han dog inte för sin skuld eller 
synd, han var utan egen synd. Han dog istället för vår synd, han tog 
på sig vårt straff, konsekvenserna för våra handlingar, och vid 

kastas bort ifrån Guds ansikte, ja till och med dö för min ondska, 
men se han, Jesus, han har dött för min ondska, han har tagit mitt 
straff, han har betalt min räkning, så jag går fri och kan istället glädja 

 
 
Så för den som vill tro att Jesu död betyder räddning för hela världen 
och för mig, för den som vill följa Jesus, vill leva med Jesus, då är 
hans återkomst en glädjens dag, den är porten till den nya skapelsen, 

till och med döden ska förintas inför detta nya. 
 
K allelse och maning i denna glädje 
För oss människor innebär det här att dels glädja oss, men också två 
allvarsamma saker.  

1. Se till att du känner Jesus. Redan nu och inför det kommande 
livet. 

2. Du som känner Jesus, kom ihåg kallelsen att dela med dig av 
detta goda liv! I tanke och bön, i handling och ord. Som 
Paulus (som skrivit brevet) skriver i ett brev till sin 
medarbetare Timotheos:  

Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som skall 
döma levande och döda, jag besvär dig vid hans 
ankomst och vid hans rike: förunna ordet, träd upp i tid 
och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja  tålmodigt och 
med ständig undervisning. Det kommer en tid då 
människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran 
utan skaffar sig den ena läraren efter den andre, därför 
att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. De 
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Alltså förkunna hoppet, undanhåll det inte, för dina barn, dina 
föräldrar, släktingar, vänner, ovänner, grannar, klasskamrater m. 
fl. Hoppet om det eviga livet som börjar nu och som fortsätter 
efter döden tillsammans med den som är rättfärdigheten och 
godheten och kärleken, ljuset, värmen, gemenskapen etc. 
 

F ramtiden är god med Gud  en tredje del av K risti återkomst 
(G T - text) 
Här kommer vi in i en profettext (profet: talar budskap från Gud, 
ofta om framtiden), den är ganska exakt daterad när den sades, men 
inte gällande hela uppfyllelsen. Profeten Hezekiel fick den här synen 

året efter stadens fall, på nyåret, den tionde dagen i månaden  just 

alltså april 573 f. Kr. 
 Eftersom denna dag handlar om Jesu återkomst vilken ju ligger i 
framtiden (om en minut eller om 1000-tals år?) så kanske det känns 
skumt at gå och gräva ned sig i historien, men profetorden som vi 
läste (minns ni om floden och träden och om helgedomen 
(templet)?) är nog också riktade till oss: Framtiden med Gud är god! 
 År 573 f. Kr. var det inget roligt att tillhöra Guds folk, allt som 
var de var fråntaget dem. I onsdags var det temakväll om Auschwitz 
med upplevelser och annat för konfirmanderna. Där fick man 
återuppleva detsamma som den dryga miljon människor som 
anlände till portarna: att bli berövad allt som var livet: sina saker, sin 
frihet, sina kläder, sin värdighet, sin familj, sitt liv, sitt namn  från 
och med nu var man det numer som tatuerades in på kroppen. 
 Detta gällde för Gud folk, israeliterna, när Hezekiel profeterar. 
Guds folk härstammar från Sara och Abraham, de fick så 
småningom löfte om ett land för dem att bo i och om en stad 
(Jerusalem för kungen) och att i templet som Salomo byggde i 
Jerusalem skulle Gud själv bo, mitt ibland dem. De slöt förbund med 
varandra att Gud skulle vara med dem och de skulle hålla sig till 
Gud. De var medvetna om att de var ett litet och svagt folk mitt 
emellan massa stormakter (tänk baltiska länderna, Finland, Ukraina 
hur kul det är att elva granne med en stark inte välvillig stormakt)  
Egypten, Assyrien, Babylonien hette de vid denna tid, senare perser, 
greker, romare, ottomaner, Storbritannien.  



 De hade tillslut efter många, många profeter som varnade dem 
för att de övergav sitt förbund med Gud och började göra lika onda, 
ja värre, saker som de andra folken omkring (offra barn, förtrycka 
fattige, faderlöse, änkan, hitta andra gudar etc), tillslut hade Gud sagt 
att han inte skyddar dem längre vilket lett till att hela grunden för 
deras identitet och existens, själva kärnan i tron och hoppet 
försvunnit: folket var bortfört och man försökte blanda dem med 
andra folk, Jerusalem var nedbränt och kungen dödad, templet var 
förstört och vanhelgat (587 f. Kr).  
  
Hopp tillsammans med Gud 
Mitt i detta profeterar Hezekiel om framtiden för Guds folk, han 
profeterar om ett återuppbyggt hem för dem, om ett nytt tempel och 

 och så pratar 
han om floden och träden bredvid floden och fisken som ska finnas i 
överflöd, den ska man kunna hämta upp i vattnet vid Ein-Gedi och 
En Eglajim, där ska träden växa just vid vattnet och ge en osannolik 
skörd varje månad! Men var finns dessa platser?  
 
K arta  Ni som sitter vid den, det står många ord, men var i världen 
ligger Ein-Gedi? ! Ligger vid Döda havet, i Guds framtidsvision ska 
alltså nästan symbolen för det som är dött och ofruktbart leva och 
vimla av liv!  
 
Profetior som slår in 
Mycket av det som Hezekiel profeterade om skedde inte så långt 
senare (538 f. Kr) när fångenskapen upphörde och folket fick 
återvända och bygga upp Jerusalem och templet. En del av det har 
dock fortfarande inte hänt, vilket gör att även vi och vår tid kan 
innefattas i uppfyllandet! 
 
Profetian för oss 
Jag tänkte framförallt på detta att Gud inte ger upp angående oss, 
under hela tiden efter att folket bortförts så skickade han budskap 
likt detta om framtiden med Gud, och den uppfylldes. Likaså för oss, 
när livet är tungt och mörkt, när ensamhet och nöd gör oss 
modfällda, när vi tycker glädjen och framgången aldrig kommer till 

oss, då säger Gud som i texten: Ser du människa,  ser du vad jag 
gjort och gör, vem jag är och hur jag älskar dig?   
 
F ria människor 
Vi människor är fria, vi kan göra verkliga val, vi kan göra ont och 
gott på riktigt, vi kan välja gemenskap med Gud eller välja bort den, 
vi är viktiga och respekterade i Guds ögon. Och ändå, till syven och 
sist så har Gud historien och världen i sin hand, han respekterar våra 
val, men för ändå allt till ett gott slut för den som vill. 
 
Likt Hezekiel som leds utmed floden och vattnet för att få hopp för 
framtiden och nutidstro så leds vi också av Gud mot vattnet och han 

vill dela ditt liv, jag har dött för dig för att du ska kunna dela mitt liv, 
jag har all makt i himlen och på jorden och jag vill alltid vara med 

gäller för oss, så snart vi vill, inte så snart vi blivit särskilt duktiga 
eller heliga eller kristna, utan när vi vill, vattnet är det som kommit 
över våra kroppar i dopet. Är du döpt? Vill du att dopet ska gälla för 
dig? Då gäller det för dig!  
 
Avslutning 
Avslutar med några rader ur en doppsalm:  
 

Dopets vatten, det är tecknet på en kärlek utan mått. 
Födas, leva, dö och uppstå  före oss har Kristus gått. 
Flodens vatten strömmar ständigt, liv åt träd och ört det bär. 
Livets vatten i en dopfunt vittnar om att Gud är här. 
 

Amen  


