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Kristi återkomst 

Joh 5:22-30 Och Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt 

Sonen, för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte 

ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom. 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. Sannerligen, jag säger er: den stund kommer, ja, den är 

redan här, då de döda skall höra Guds sons röst och de som hör den 

skall få liv. Ty liksom Fadern äger liv, så har han också låtit Sonen äga 

liv, och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Män-

niskosonen. Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla 

som ligger i sina gravar skall höra hans röst och gå ut ur dem; de som 

har gjort det goda skall uppstå till livet, och de som har gjort det onda 

skall uppstå till domen. Av mig själv kan jag inte göra något: som jag 

hör, så dömer jag, och min dom är rättvis, ty jag följer inte min egen 

vilja utan hans vilja som har sänt mig. 

Domsöndagen, kyrkoårets sista söndag, oerhört nedtyngd av rädsla.  

Domsöndagens goda budskap – Evangelium – borde ta bort all ångest. 

Jag upprepar Jesu löften, några meningar in i texten: 

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. 

Just precis. Vi kommer inte att dömas! Vadå, det heter väl ändå dom-

söndagen, kanske någon reflekterar! 

Helt rätt. Söndagens text handlar om den yttersta domen. För alla de 

som inte vill vara Jesu lärjungar! Bibelns innehåll liknar ett pussel. Är 

jag ointresserad av bibelns innehåll då framstår bibelns texter som en 

mängd motsägelser. 

För den som läser bibeln i frälsningsavsikt, framkommer en tydlighet, 

som vi kan spalta upp så här: 

1. Jesus kallar tolv människor att vara hans lärjungar.  

2. Dessa lärjungarna får uppdraget att utöka lärjungaskaran, vi läser:  

Matt 28:18-20 Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: 

»Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut 



och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och 

den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har 

gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.«  

3. När vi nås av kallelsen att vara Jesu lärjunge, då sker vårt val inför 

evigheten: Vill jag eller vill jag inte vara lärjunge. Du och jag 

väljer själva! Att vi gör ett eget personligt val är beskrivet på flera 

ställen i vår bibel. Här är ett välkänt exempel: 

Joh 3:16-18 Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, 

för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. 

Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan 

för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på ho-

nom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, ef-

tersom han inte har trott på Guds ende sons namn. 

Att inte tro på Guds ende sons namn, är att inte vilja tro att Jesus är 

Guds son. Förneka att han är uppstånden från de döda. Att förkasta att 

Jesus på korset – såsom Guds egen son! – försonar mina och dina miss-

tag – i bibeln beskrivna som synder. 

Vill vi inte tro att det finns en Gud, vill vi inte tro att Guds son sonat 

våra misstag, då hamnar vi under domen!  

Oavsett vad vi tror, så går tro inte att bevisa, för då vore tro inte tro! Vi 

tror att bibeln förkunnar Guds ord. Inte människors påståenden. 

Var finns logiken i påståenden modell: ” … jag tror bara på det jag kan 

se och ta på …”? Vi kan endast mäta följdverkningarna av den enorma, 

osynliga kraften som vi inte kan se eller ta på, men, som bevisligen 

håller jorden i en bana runt solen! Vem skapade denna osynliga kraft vi 

kallar gravitation? Varifrån kom den enorma energin i ”The big bang”?  

Många bryr sig inte om dessa relevanta frågor, av ren bekvämlighet. 

Det finns stora mängder människor - som av just bekvämlighetsskäl - 

inte vill vara Jesu lärjungar. På söndag är det domsöndag. Bibeln för-

kunnar att du och jag, genom vår egen fria viljas val, här och nu - 

alltså kontinuerligt! – bestämmer domen över oss själva:  

Vill jag i dag vara Jesu lärjunge och leva i hans gemenskap, då äger jag 

löftet: … faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. 

Vill jag inte, så tvingar Gud ingen in i sin gemenskap. Då bär jag själv 

konsekvensen av att Guds son lät sig plågas till döds i onödan för mej. 


