
 
Skräms du över framtiden? Vi hör rapporter om miljöförstöringar, hur 

vattennivån i världshaven kan komma att höjas och hur naturkatastrofer 

runt om i världen sker som tsunamin nyligen i Indonesen.  

 

- För inte så länge sedan så skickade svenska staten ut en broschyr: 

”Om krisen eller kriget kommer.” Detta för att informera om ett 

krig, kris eller terrordåd skulle äga rum så att vi är redo och vet hur 

vi ska agera. 

 

Det finns idag så mycket kärnvapen på denna jord att vi skulle kunna 

spränga jorden flera gånger om. 

 

- Filmindustrin producerar den ena filmen efter den andra om den 

väntande domedagen. 
 

Även om det inte märks på människors sätt att leva så tror nog dom 

flesta att denna värld inte kommer bestå för alltid. 

 

- Vad har då detta med Bibeln och oss att göra? Bibeln är tydlig att 

domen kommer och att denna värld går mot sitt slut. 

 

Det är just detta vi ska adressera idag utifrån Lukas 21 där Jesus talar om 

domen av Jerusalem och denna värld och där han hjälper lärjungarna, 

men också oss hur vi ska förhålla oss till den kommande domen. 

 

- Hur ska vi då förhålla oss till den väntande domen? Vänligen gå 

med mig till Lukas 21:5-38 som ni hittar på sidan 814 i dom gröna 

Biblarna. 

  
5 När några talade om hur templet var utsmyckat med vackra stenar och 

tempelgåvor, sade Jesus:  

6 "Detta som ni ser – det ska komma dagar då här inte lämnas sten på 

sten. Allt ska rivas ner." 

7 Då frågade de honom: "Mästare, när ska det ske? Och vad blir tecknet 

när det ska hända?"  

8 Han svarade: "Se till att ni inte blir vilseledda. Många ska komma i mitt 

namn och säga: Jag är Messias, och: Tiden är nära. Följ dem inte!  



9 Och när ni får höra om krig och uppror, så bli inte förskräckta. Sådant 
måste först hända, men slutet kommer inte genast." 

10 Sedan sade han till dem: "Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike.  

11 Det ska bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen 

efter den andra, och skrämmande syner och väldiga tecken från himlen. 

12 Men innan allt detta händer ska man gripa och förfölja er. Man ska 

utlämna er åt synagogor och fängelser och ställa er inför kungar och 

ståthållare för mitt namns skull.  

13 Då får ni tillfälle att vittna. 14 Bestäm er för att inte förbereda några 

försvarstal, 

15 för jag ska ge er en mun och en vishet som ingen av era fiender ska 

kunna stå emot eller säga emot.  

16 Ni kommer att bli förrådda till och med av föräldrar och syskon och 

släktingar och vänner, och en del av er ska man döda.  

17 Och ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull.  
18 Men inte ett hår på ert huvud ska gå förlorat.  

19 Genom att stå fasta ska ni vinna era själar. 

20 När ni ser Jerusalem omringas av armeer, då vet ni att dess 

förstörelse är nära.  

21 Då måste de som är i Judeen fly till bergen, och de som är inne i 

staden måste lämna den, och de som är ute på landet får inte gå in i 

staden.  

22 Det är straffets tid, då allt som är skrivet ska gå i uppfyllelse. 

23 Ve dem som väntar barn eller ammar under de dagarna, för landet 

ska drabbas av stor nöd och vredesdomen ska nå detta folk.  

24 De ska falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla 

hednafolk, och Jerusalem ska trampas av hedningar tills hedningarnas 

tider är fullbordade. 

25 Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden 

ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån.  
26 Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba 

världen, för himlens makter ska skakas. 

27 Då ska man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och 

härlighet. 28 Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era 

huvuden, för er befrielse närmar sig." 

29 Han gav dem också en liknelse: "Se på fikonträdet och alla andra 

träd. 30 När ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren 

redan är nära.  



31 På samma sätt vet ni, när ni ser detta hända, att Guds rike är nära.  
32 Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta 

sker. 33 Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. 

34 Men akta er för att tynga era hjärtan med festande, rus och livets 

bekymmer så att den dagen plötsligt drabbar er  

35 som en snara, för den ska drabba alla som bor över hela jorden.  

36 Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och 

kunna bestå inför Människosonen." 

37 Under dagarna var han i templet och undervisade, men på kvällarna 

gick han ut och övernattade på det berg som kallas Olivberget.  

38 Och tidigt på morgonen kom allt folket till honom i templet för att 

lyssna på honom. 

 

[Bön] 

 
- Vi befinner oss just nu i den sista av tre predikningar som utspelar 

sig i och runt Jerusalems tempel. 

 

Jesus har anlänt till Jerusalem där han skulle slutföra sin räddningsplan 

att dö och uppstå för att rädda sitt folk från deras synder. 

 

- Får två predikningar sedan så belyste vi hur Jesu auktoritet 

ifrågasattes av dom religiösa ledarna och där vi såg på vikten av att 

underordna oss Jesu auktoritet.  

 

I förra predikan från Lukasevangeliet så visade Jonathan på skillnaden 

mellan den fattiga änkan och dom religiösa ledarna där Jesus varnar oss 

för religiöst hyckleri. 

 

- Och idag så kommer vi se på hur Gud kommer döma folket för att 
dom har förkastat honom där staden och templet kommer 

förstöras och där ledarna kommer att förlora all sin auktoritet. 

 

Och lika ofrånkomligt som domen var för Jerusalem, lika ofrånkomligt 

kommer domen vara för Sverige och denna värld. 

 

- Hur ska vi då förhålla oss i väntan på den kommande domen? Här 

så vill jag att vi utifrån vår text ska lägga märke till tre punkter. 



 
För det första: Bli inte vilseledda & förskräckta i v. 5-11. Har du någon 

gång betraktat ett vackert eller imponerande byggnads verk? 

 

- Jag kommer ihåg när jag besökte Pyramiderna i Giza i Egypten. 

Vilka fantastiska byggnadsverk byggda utan maskiner, vilka 

underverk. 

 

Och det var så här man beundrade templet. Herodes hade börjat 

renovera det andra templet och utvidgat tempelområdet så att templet 

kom att bli ett av dom mest imponerande byggnadsverken som fanns. 

 

- Man hade marmorstenar som var upp till 20 meter långa och 

guldpläteringar som gjorde att den judiske historieskrivaren Josefus 

beskrev hur templet såg ut som ett snö pläterat berg när solen 
lyste på det.  

 

Det var minst sagt imponerande. När några talade om detta så sa Jesus i 

vers 6 "Detta som ni ser – det ska komma dagar då här inte lämnas 

sten på sten. Allt ska rivas ner." 

 

- Bara 8 år efter att renoveringen av templet stod färdigt så kom 

dessa ord att gå i uppfyllelse då en romersk soldat satte eld på 

tempelområdet och guldpläteringarna smälte. 

 

För att komma åt guldet som rann ner i sprickorna så lämnade man inte 

sten på sten.   

 

- Vad Jesus just sagt kom att leda till att Jesus fick frågan: "Mästare, 

när ska det ske? Och vad blir tecknet när det ska hända?"  

 

Innan vi börjar se på vad Jesus har att säga så för att förstå denna text så 

måste vi ha klart för oss att när lärjungarna frågade denna fråga att dom 

förknippade templets förstörelse med den slutliga domen och Jesu 

andra tillkommelse. 

 



- I parallellstället i Matt 24:4 så blir det tydligare där lärjungarna 
frågar Jesus: När ska det ske? Och vad blir tecknet på din 

återkomst och den här världens slut? 

 

Så i Jesu svar till lärjungarna så svarar han på alla dessa frågor på en 

gång där svaret blir inflätat i varandra, men Lukasevangeliet väljer att 

betona templets och Jerusalems förstörelse. 

 

- När Jesus svarar lärjungarna så är det som om du tänker dig ett 

berg som dom har framför sig som är vad som ska hända i 

framtiden. 

 

Tittar man på håll så ser det ut som om det bara finns en bergstopp, 

men när man kommer närmare så ser man att det har flera bergstoppar. 

 
- På avstånd så kan det se ut som om det antingen bara syftar på 

templets förstörelse år 70 eller på det som ska ske när Jesus 

kommer tillbaks. Men kommer vi närmare så ser vi dom olika 

topparna.  

 

Vad har då Jesus att säga till lärjungarna i väntan på den kommande 

domen? Han uppmanar dom att inte bli vilseledda. Detta då falska 

Messias gestalter och lärare ska träda fram som säger sig vara Messias 

eller att tiden är nära. 

 

- Men Jesus säger följ dem inte. Och detta kom att hända. Om vi 

läser i historieböckerna så kan vi läsa om män som Theudas, 

Dositheus, Barchocheblas, en egyptier som inte nämns vid namn 

och flera andra som innan templet förstördes kom att leda många 

människor vilse.  
 

Jesus säger: Bli inte vilseledda. Och det samma gäller även för oss idag. 

Paulus varnar uttryckligen flera gånger för falska lärare.  

 

- Men någon kanske säger som jag tänkte när jag var barn, men såna 

problem har vi ju inte idag? 

 



Kära vänner med internet så fullkomligt kryllar det av falska lärare och 
till och med många Messias gestalter som vilseleder människor.  

 

- Bara under veckan jag förberrede denna predikan så kom jag i 

kontakt med mer än en person som varit under inflytande av en 

kristen sekt i detta land och i denna stad. 

 

De senaste veckorna så har det också på nytt uppmärksammats hur 

många av våra kristna ungdomar förs vilse av undervisningen och 

musiken från Bethel church i USA, vars bibelskola nu är en av dom mest 

populära för svenska ungdomar. 

 

- Bara för att ge tre exempel bland många: Man skickar ut så kallat 

guldglitter ur ventilationen, placerar ut fjädrar som man hävdar 

kommer från änglar, har tagit fram sin egen bibelöversättning med 
ca 50% mer innehåll än våra Biblar och genom detta och mycket, 

mycket annat så leder man människor vilse.   

 

Och detta mina vänner är bara ett exempel bland många på hur 

människor idag förleds. Vårt fokus här i församlingen är inte att fokusera 

på allt som är fel utan att lyfta fram vad Guds ord säger. 

 

Människor blir just nu vilseledda i detta land, i denna stad och i sina hem 

där internet pumpar ut information som leder dom bort från sanningen.   

 

- Se till så ni inte blir vilseledda i väntan på domen. Hur gör vi det då 

praktiskt? Jo genom att fylla oss med Bibeln och pröva allt i ljuset 

av Guds ord. 

 

Pröva allt som sägs, pröva det jag säger, pröva det Trevor säger, pröva 
allt med Guds ord utan att för den skull vara upptagen med att gå runt 

med ett förstoringsglas och leta fel. 

 

- En av orsakerna till varför vi framförallt predikar igenom 

Bibelböcker här i församlingen är för att som Christopher Ash säger 

ge Gud mikrofonen att han får tala. 

 



Om huvudpoängen i den text som den HA har inspirerat inte är 
huvudpoängen i predikan så har vi som predikanter misslyckats.  

 

- Se till så ni inte blir vilseledda utan pröva allt. Den andra grejen 

som Jesus lyfter fram i detta första stycke är: 

 

Bli inte förskräckta.  Jesus säger att dom kommer att höra om krig och 

uppror, folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. 

 

- Jordbävningar, svält och pest ska äga rum på den ena platsen efter 

den andra.  

 

Öppnar vi historieböckerna så var det precis vad som hände. När Jesus 

sa dessa ord var det relativt fredligt i Romarriket.  

 
- Inom en kort tid så kom Romariket att drabbas av konflikter, 

uppror och krig. 

 

Innan Jerusalems fall kom 4 kejsare brutalt att dö inom loppet av bara 

18 månader.  

 

- Romariket kom att skakas av jordbävningar, svält och pest, precis 

som Jesus profeterade och den judiska historieskrivaren Josefus 

vittnar om hur illavarslande tecken visade sig på himlen. 

 

Men i allt detta så säger Jesus till lärjungarna. Bli inte förskräckta. Sådant 

måste först hända, men slutet kommer inte genast. 

 

- Också vi som kristna i vår tid hör om uppror, krig, terror, miljö och 

naturkatastrofer, men bli inte förskräckta. Allt detta måste först 
hända men slutet kommer inte genast. 

 

Detta är bara en försmak på den väntande domen och om du har fått 

det rätt ställt med Herren, om du har underordnat dig Jesus och kommit 

till tro på honom som din Herre och Frälsare då behöver du inte vara 

rädd. Då är du trygg i hans hand. 

 



- Han kommer inte släppa taget. Rom 8: lovar att ingenting kan skilja 
oss från Guds kärlek: Varken nöd eller ångest, förföljelse eller 

hunger, nakenhet, fara eller svärd. 

 

Varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är 

eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något 

annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår 

Herre. 

 

- Men om du däremot inte omfamnat Jesus som din Herre och Kung 

då bör du när du hör om krig, terror och katastrofer bli rädd 

eftersom det blir en förvarning om den kommande domen. 

 

Tveka inte, utan få det rätt ställt med Gud. Då behöver du inte bli 

förskräckt när allt detta händer. 
  

- För oss som kristna i väntan på den kommande domen så för det 

första ska vi inte bli vilseleda och behöver inte vara förskräkta. 

 

För det andra ska vi i v.12-19 ta tillfället att vittna och vara uthålliga.  

 

- Jesus talar här till lärjungarna om den förföljelse som dom kommer 

att få möta. 

 

Innan templet kommer att förstöras så kommer man att gripa och 

förfölja dom, utlämna dom till synagogor och fängelser och ställa dom 

inför kungar och ståthållare för Jesu namns skull. 

 

- Då ska dom få tillfälle att vittna och Jesus säger att dom inte ska 

förbereda något försvarstal utan att han ska ge dom vishet så att 
ingen av deras fiender ska kunna stå emot eller säga emot. 

 

Fortsätter vi att läsa del 2 av dom två volymer som evangelisten Lukas 

skrivit som är Apostlagärningarna så kan vi läsa om hur detta kom att 

uppfyllas. 

 



- Petrus, Johannes & Paulus kom alla att gripas och ställas inför både 
religiösa och politiska ledare där dom fick vittna om det hopp som 

dom har i Jesus.  

 

I väntan på domen så kommer också vi att förföljas. Bibeln till och med 

lovar i 2 Tim 3:12 att alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus kommer 

att förföljas. 

 

- Min övertygelse är att vi kommer gå in i en svår tid för oss som 

kristna i detta land där det kommer att kosta att vara kristen där vi 

kommer att få lida för vår tro och i denna förföljelse så kommer vi 

att få vittna för dom som följer oss. 

 

Var inte förskräckta utan förströsta på att Herren kommer hjälpa er vad 

ni ska säga precis som han här lovade lärjungarna. 
 

- I väntan på domen så är vi kallade att vara Jesu vittnen antingen vi 

ställs inför rätta eller vad vi än befinner oss att vi som Petrus & 

Johannes i Apg 4:20 stämmer upp: Vi för vår del kan inte tiga med 

vad vi har sett och hört. 

 

Om våra liv har blivit förvandlade av Jesus, om vi blivit frälsta från 

mörkrets välde in i Jesu rike så kan vi inte tiga med vi har fått erfara.  

 

- Det är vårt privilegium och skyldighet att få vittna om den frälsning 

som finns i Jesus. Låt oss troget vara hans vittnen i denna tid även 

om det kommer bli svårt. 

 

Den andra grejen som lärjungarna här under förföljelse blir uppmanade 

till är att vara uthålliga, att stå fasta. 
 

- Jesus säger att dom kommer bli förråda till och med av föräldrar, 

syskon, släktingar & vänner och en del ska man döda precis som 

dom gjorde med Jesus och sen i Apostlagärningarna med, Stefanus 

och Jakob. 

 

Dom kommer att bli hatade av alla för Jesu namns skull, men inte ett 

hårstrå på deras huvuden ska gå förlorat. 



 
- Här så talar Jesus på ett symboliskt sätt att ingen ska kunna göra 

dom illa andligen. 

 

Och sen så får dom uppmaningen i v.19 genom att stå fasta, alltså 

genom uthållighet att dom ska vinna sina själar.  

 

- Tidigare så har Jesus två ggr i Lukasevangeliet sagt att den som vill 

bevara sitt liv eller sin själ kommer att förlora den, men den som 

mister den kommer att vinna den (9:24; 17:33). 

 

Är deras liv i denna värld eller Jesus allt för dom? Är dom villiga att 

uthärda allt för honom. Det samma gäller oss i väntan på domen. 

 

- Vi blir om och om igen i Bibeln uppmanade till uthållighet. När du 
får möta förföljelse och lidande så stå fast. 

 

Vad är lite lidande, vad är lite förföljelse mot evig glädje med Gud. Vad 

spelar det för någon roll om människor hånar och gör narr av dig på din 

arbetsplats eller i din skola för din tro i jämförelse med att få njuta av 

Jesus för all evighet? 

 

- Härda ut och se på Jesus. I dom svårigheter du får möta så ha som 

Heb 12:2-3 säger blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och 

fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom 

utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu 

sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste 

uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och 

tappar modet.  

 
Jesus är vårt exempel. Om han genomgick allt detta lidande och till och 

med den grymaste död för att rädda oss hur kan vi då annat än att följa 

honom. 

 

- Så i väntan på domen låt oss för det första inte bli vilseledda och 

förskräkta och låt oss för det andra ta tillfället att vittna och vara 

uthålliga. 

 



För det tredje och sista så ser vi i väntan på domen i v.20-38 på vikten av 
att vara redo.  

 

- Efter att ha talat om hur lärjungarna kommer att bli förföljda så går 

Jesus nu tillbaks till att tala om Jerusalem och templets förstörelse i 

v.20-24. 

 

När dom ser hur Jerusalem omringas av arméer då säger Jesus att dom 

ska veta att dess förödelse är nära. 

 

- Då blir dom kristna uppmanade att snabbt fly. Dom som är i Judéen 

ska fly till bergen, dom som är i staden lämna den och dom som är 

ute på landet ska inte gå in i staden. 

 

För då kommer straffets tid i v.22 då allt som är skrivet ska gå i 
uppfyllese.  

 

- Gud hade i GT varnat sitt folk att om dom skulle vända honom 

ryggen till hur vad Jesus här säger skulle hända. 

 

Då skulle dom drabbas av hungersnöd, krig, deras stad skulle förstöras 

och dom skulle föras bort i fångenskap. 

 

- Här så hade Guds evige kung Jesus kommit till dom, men dom hade 

gjort uppror mot honom och förkastat honom och nu fick dom ta 

på sig det rättvisa straff som dom förtjänade då staden och templet 

kom att förstöras. 

 

Men innan allt detta ägde rum, vet ni vad som hände, när dom kristna 

såg att arméer omringade staden: 
 

- Då kom dom ihåg dessa ord som Jesus sagt och den kristna 

kyrkohistorikern Eusebius från 300-talet berättar att dom flydde till 

Pella på andra sidan Jordan där dom fann en fristad.  

 

Dom lämnade som Josefus sa staden likt simmare som överger ett 

sjunkande skepp. 

 



- Kära vänner, denna värld är som ett sjunkande skepp, Jerusalems 
förödelse år 70 är bara som en försmak på den kommande domen. 

 

Är du redo? Om inte fly. Dom kristna i Jerusalem flydde till Pella. Var ska 

vi då fly?  

 

- Guds vredes eld kommer närmare likt en eldstorm på prärien. Om 

du inte flyr så kommer du förgås.  

 

V. 25 talar än en gång om tecken på himlen som ska visa sig i solen, 

månen och stjärnorna vilket i GT talar om dom. 

  

- Inför Jesu, Människosonens andra tillkomst så kommer människor i 

vers 26 i väntan på domen att tappa andan av skräck över vad som 

ska komma. 
 

När Jesus kommer åter så kommer han både för att slutgiltigt rädda sitt 

folk, men också till doms för dom som förkastat honom. 

 

- Självaste orsaken till varför Jesus kom till denna jord vid sin första 

tillkommelse det var för att uppsöka och frälsa det som var 

förlorat.  

 

Och han gjorde detta genom att när han hängde på korset släcka Guds 

vredes eld för alla som omvänder sig och tror på honom.  

 

- Domens eld närmar sig, men Jesus han har tagit på sig det 

helvetesstraff som vi förtjänar och erbjuder oss nu en fristad precis 

som dom kristna fann i Pella.  

 
Frågan är, hur vill du ha det? Vill du likt majoriteten av Jerusalems 

invånare vara din egen kung som styr över ditt eget liv eller ska du 

underordna dig Kung Jesu styre? 

 

- Denna värld likt ett sjunkande skepp går mot sitt slut och domen 

kommer närmare för varje timme, för varje dag, vecka, månad och 

år. 

 



Kasta dig ut från detta sjunkande skepp och förtrösta på Jesus. Tro att 
han genom sin död blev straffad för dig och att han genom sin 

uppståndelse uppstod så att du för evigt kan leva med honom. 

 

- Då blir du räddad, behöver inte vara förskräckt och är redo så att 

den kommande domen inte kommer att drabba dig. 

 

Då kan vi när vi ser att detta börjar hända i v.28 räta på oss, lyfta våra 

huvuden, för då närmar sig vår befrielse. 

 

- Vi ser två saker till i vår text om hur vi som kristna kan vara redo i 

väntan på domens dag. Jesus berättar en liknelse om fikonträdet 

och alla andra träd. 

 

När man ser att de knoppas förstår man att sommaren är nära och på 
samma sätt säger Jesus när ni ser detta hända så vet ni att Guds rike är 

nära. 

 

- Lägg märke till än en gång när Jesus säger detta att han svarar på 

frågan när Jerusalem och templet ska förstöras, vad som blir 

tecknet på hans återkomst och den här världens slut? 

 

Så när lärjungarna ser tecknen han talat om, då vet dom att Jerusalems 

förstörelse är nära. 

 

- Och när vi ser dom så vet vi att Guds rike är nära då det fullt ut ska 

uppenbaras vid Jesu tillkomst. 

 

Jesus kommer att se till så att allt det han har sagt kommer att uppfyllas. 

Himmel och jord ska förgå, men hans ord ska aldrig förgå. 
 

- Och här kommer de andra två sätten i vilket vi bör vara redo i 

väntan på domen i v. 34-36. 

 

I v.34-35 så uppmannar han lärjungarna att akta sig för syndens 

frestelser.  

 



34 Men akta er för att tynga era hjärtan med festande, rus och livets 

bekymmer så att den dagen plötsligt drabbar er som en snara, för den 

ska drabba alla som bor över hela jorden.  

 

- Här så är det två saker som vi bör akta oss för. Vi är inte redo om vi 

lever i festande och dryckenskap precis som tjänaren i Luk 12 drack 

sig berusad och missköte sig så att han inte var redo när hans herre 

kom. 

 

Vi är inte heller redo om vi blir för upptagna med livets bekymmer så att 

vi inte har tid för Gud och inte lever i väntan på hans tillkommelse. 

 

- I så fall så kommer denna dag att drabba er säger Jesus som en 

snara, för den ska drabba alla som bor på jorden. 

 
Likt en råttfälla kommer denna domens dag att drabba dom som inte är 

redo. 

 

- Båda dessa synder här i texten handlar om att leva för stunden och 

inte för evigheten.  

 

Och här kan vi nog alla känna igen oss att vi under tider av våra liv 

tappat fokusen på evigheten där våra liv allt förmycket handlar om att 

leva för oss själva och för stunden. 

 

- Då får vi helt enkelt bekänna detta och be Gud om kraft och hjälp 

att få ett förnyat fokus på Jesus och att leva för Guds ära. 

 

Vad Jesus vill komma åt i dessa verser är en livsstil. Hur är din och min 

livsstil?  
 

Uppenbarar det sätt vi lever på här och nu att vi har fått erfara 

frälsningen så vi lever för Gud och evigheten?  

 

- Eller är vi allt för upptagna med denna tids njutning och bekymmer 

så att vi struntar i evangeliet och Gud? 

 



Låt oss rannsaka oss själva. Är vi redo för domens dag?  När Jesus 
kommer tillbaks väntar vi honom då som vår kung? 

 

- Eller har vi något annat för oss. För att hålla oss redo i väntan på 

domen så uppmanar Jesus oss som kristna i v.36: Att vaka i bön 

 

Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och 

kunna bestå inför Människosonen. 

 

- I denna tid så gäller det att vi håller oss vakna. Det är så mycket 

som vill ta bort vår uppmärksamhet från det som är viktigt. 

 

Det finns så många röster i denna värld som skriker om vår 

uppmärksamhet och som vill leda oss vilse. 

 
- Det är här bönen har en viktig roll. I den grekiska texten så är det 

väldigt tydligt hur att hålla oss vakna är beroende av bönen.    

 

Bön är något som vi allt för ofta underskattar. Tänk om vi bara för ett 

ögonblick skulle kunna förstå vilken påverkan våra böner har, vilken 

betydelse våra böner för varandra har och kommer att ha för att vi ska 

vara redo när Jesus kommer.   

 

- I vår text så talar Jesus i plural. Vi tillsammans behöver ständigt 

hålla oss vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och 

kunna bestå inför Människosonen. 

 

Om vi både som individer och församling ska hålla oss vakna och kunna 

undfly det som ska ske och bestå inför Människosonen då får vi inte 

underskatta bönens betydelse. 
 

- Här så är det oerhört viktigt att vi både i vår kammare men också 

tillsammans kommer samman och ber som i våra grupper i 

hemmen. 

 

Bönen är en oerhörd viktig del i att hålla oss redo i väntan på domen och 

vi kan inte nog betona betydelsen av att vi kommer samman och ber.  

 



- Jag skulle verkligen uppmuntra er som har möjlighet att vara med 
på onsdagarna eller på torsdagarna då vi har bibelstudie & 

bönemöte där vi får stå i gapet för varandra i bön. 

 

Vi har nu sett på hur vi ska förhålla oss i väntan på domen. Det är viktigt 

att vi för det första inte blir vilseledda och förskräkta, för det andra att vi 

tar tillfället att vittna och är uthålliga och sen för det tredje och sista att 

vi är redo. 

 

- Detta genom att ha fått det rätt ställt med Herren, att vi aktar oss 

från syndens frestelse och håller oss vakna i bön. 

 

Är du redo för den kommande domen? 

 

- Ytterst så är det enda sätt i vilket vi kan vara redo för domen det 
som hela Lukasevangeliet pekar fram på: Genom att Jesus dog och 

uppstod för alla syndare som omvänder sig och tror på honom. 

 

Där på korset tog Jesus på sig Guds vredes straff så att vi inte ska behöva 

frukta den kommande domen. Tror du att Jesus dog och uppstod för 

dig? 

  

- Är du redo för den kommande domen? 

 


