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Jesu återkomst – Framtidshopp – Skrämmande – Domsöndag. 
Gud vill ge dig en framtid och ett hopp! 

Läs kyrkoårets texter, Hes 47:6–12, 1 Kor 15:22–28, Matt 13:47–50, Ps 102:26–29, för domsöndagen 

22/11 2020, Årgång 3 - Kristi återkomst!  

Kan det finnas någon Gud? 
Hur kan det finnas en god Gud när det finns så mycket ondska? Den frågan ställs ofta med svaret, nej 

jag kan inte tro på Gud när det ser ut så här i världen. Och följs ofta av frågan: Varför måste barn lida, 

de har ju inte gjort något ont?  

Bibeln berättar i skapelseberättelsen, att Gud såg att allt han gjort var mycket gott (1 Mos 1: 31). 

Bibeln berättar vidare att Gud arbetat för att hela skapelsen och mänskligheten åter ska få leva utan 

ondska, ända sedan Adam och Eva åt av frukten från kunskapens träd (1 Mos 3:1–24).  

När är Gud skrämmande? – När är Gud hoppet? 
I Matt 13:47–50 står det om att skilja de onda från de rättfärdiga! Var hamnar jag? Är jag ond eller 

rättfärdig? Ska jag vara rädd för domen eller ska jag vänta med glädje och förväntan på att Jesus 

kommer tillbaka? Vad säger Jesus till mig och till dig? 

Guds barn – de som tar emot Jesus. 
Omvänd – vänd mot Gud, vänd mot Guds ansikte (4 Mos 6:24-26). 

 ”Men åt dem som tog emot honom [Jesus] gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans 

namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud” 

(Joh 1:12-13).  

Nåd och sanning…  ”Av hans [Jesu] fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd. Ty lagen gavs 

genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett 

Gud. Den ende sonen, själv gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss” (Joh 1:16-

18). 

Domen – När Jesus kommer tillbaka. 
Domen – Det är när Gud rensar bort all ondska, sorg, sjukdom och torkar alla tårar (Upp 21: 1–8).  

Efter domen, då kan Gud åter se på sin skapelse och se att allt är mycket gott! 

”Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, 

eftersom deras gärningar var onda” (Joh 3:19). I Joh 3:14-18 står det att Jesus har kommit för att alla 

som tror på honom ska ha evigt liv och inte bli dömda.  

Det är fullbordat. 
Jesus sa, det är fullbordat, sedan dog han på korset (Joh 19:30). Jesu uppdrag som människa på 

jorden var nu fullbordat men Jesu uppdrag som Herre och domare återstod när han uppstånden från 

det döda sa, mig är given all makt i himlen och på jorden (Matt 28:18). Petrus sammanfattar Jesu 

uppdrag och räddningen/frälsningen genom honom i Apg 10:34-43. 

En ny himmel och en ny jord (Jes 65:17; Upp 21:1). 
Hur kommer det att bli, ny himmel och ny jord? Allt får nytt liv genom Jesus Kristus säger Paulus i 1 

Kor 15:22–28 men i tur och ordning så att Gud blir allt, överallt.  

Veckans ord, 27 
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Kan jag missa Jesus återkomst? 
Jesus säger ” Ty liksom blixten kommer från öster och lyser ända till väster, så blir det vid 

Människosonens återkomst” (Matt 24:27). Jag uppfattar att alla kommer att se att nu kommer Jesus 

tillbaka, men Jesus uppmanar oss att hålla oss vakna och vara beredda. ”Dagen och timmen känner 

ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen [Jesus], ingen utom Fadern” (Matt 24:36). 

Var kommer den nya himlen och jorden att vara? 
Jag vet inte. Jag blev förundrad när jag stod vid Döda havet tillsammans med teologistuderande från 

ALT (Akademin Ledarskap och Teologi), och vår guide läste texten från Hesekiel 47:1–12. Texten 

handlade om den geografiska plast vi var på, från templet i Jerusalem via Döda havet ut till 

Akabaviken. Platsen som nu var torr öken och dött hav kommer att blomma med friskt vatten, fiskar 

och fruktträd enligt Hesekiel. Gud talar genom Hesekiel om framtid och hopp för den platsen. Men 

jag uppfattar att det också är en bild på ny himmel och ny jord för jag ser en liknande beskrivning i 

Upp 22:1–5. 

För Gud är allting möjligt! 
Jag kan bara förundras över Guds förmåga.  Flera gånger har jag läst att för Gud är allting möjligt. 

Sara 90 år, Abrahams fru, födde sitt första barn (1 Mos 18:14). Maria (Jesus mamma) blev gravid 

genom helig Ande, Elisabeth som var gammal väntade sitt första barn, Johannes döparen (Luk 1:36-

37). Vem kan bli räddad/frälst undrade lärjungarna? Svaret är: för Gud är allting möjligt (Matt 19:25-

26). 

  

 

 

 

 

Kom! 
”Jag, Jesus, har sänt min ängel till er för att vittna om detta i församlingarna. Jag är skottet från 

Davids rot och hans ättling, den strålande morgonstjärnan.” 

Och Anden och bruden säger: ”Kom!” Och den som hör det skall säga: ”Kom!” Och den som törstar 

skall komma. Och den som vill skall fritt få dricka av livets vatten” (Upp 22:16-17). 

 

Nåd från Herren Jesus åt alla! (Upp 22:21) 

 

 

 

 

 
• Du får gärna höra av dig med 

kommentarer och tankar.  

• Sprid gärna veckans ord till andra. 

• Veckans ord finns på hemsidan.  
 

En gång lade du jordens grund, och himlen är ett verk av din hand. 

De skall förgås, men du består, de är plagg som slits ut, 

du byter ut dem som kläder och de är borta. 

Men du är densamme, dina år har inget slut. 

Dina tjänares barn skall bo här och deras barn leva trygga hos dig.  

(Ps 102:26–29). 
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