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DOMSSÖNDAGEN - Kristi återkomst
Hur är det, väntar du på Jesu återkomst? Jag menar nu inte dessa domedagssekter som florerar i USA, där man gräver ner sig i bunkrar och lagrar
mat och vapen.
Nej, frågan är om du och jag ser fram emot – väntar vi på – hans återkomst
så som Petrus ger uttryck för i sitt brev:
2 Pet 3:13 Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där
rättfärdighet bor.
En dag är bestämd, då allt skall nyskapas. En dag är också bestämd, där du
och jag skall återvända till vårt hemland och få vår kropp förvandlad:
Fil 3:20-21 Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som
skall rädda oss, herren Jesus Kristus. Han skall förvandla den kropp vi
har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty
han har kraft att lägga allt under sig.
Många är oroliga inför inträdet i evigheten. Dagens text ger en berättigad
oro inför frågan: Har jag uppfyllt min religions alla krav?
Som kristen har du och jag uppdraget att berätta om att Gud – alltings skapare och ursprung – sänt sin son för att bära konsekvensen av våra misstag.
Nyckeln till evigheten ligger i om vi ger uttryck för att vi behöver Jesu försoning. En enkel bön:
”Jesus jag har medvetet handlat fel. Brutit mot din och Guds vilja. Förlåt.
Jag vill från och med nu att du styr mitt liv. Jag vill från och med nu vara
din lärjunge.”
Genom att uttrycka ovanstående har du och jag löftet från Aposteln Paulus:
Rom 10:9-10 Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt
hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad.
Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning.

I våra vuxna liv har vi en start som lärjungar. Alternativt blir det aldrig av,
därför att det var inget vi prioriterade.
Det viktiga är att det blir av! Vårt beslut att vi vill vara hans lärjungar. Då!
har vi följande löfte av Jesus, som är riktat till alla lärjungar i alla tider:
Joh 14:1-3 »Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus
finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda
plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag
komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är.
De märkligt enkla orden – där du vill, där jag vill vara hans lärjunge medför att Jesu försoning och rättfärdighet gäller för varje enskild lärjunge. Alltså för dej och mej!
Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning.
Nu har du och jag möjligheten - att som Jesu lärjungar – se fram emot
domsöndagens text, där Jesu försoningsgärning gjort hans lärjungar rättfärdiga:
Matt 13:47-50 Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett
nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det
på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och
kastar bort den dåliga. Så skall det bli vid världens slut. Änglarna skall gå
ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande
ugnen. Där skall man gråta och skära tänder.

