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Se, Jag Kommer Snart 
Vår församlings framtid 

Predikan i Betelkyrkan Jönåker, trettondagen 2019 

Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar 
(Uppenbarelseboken 22:12) 

Bibeltext 
"Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag 
är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina 
kläder. De skall få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. Men utanför 
är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar 
lögn och far med osanning. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i 
församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan." Och 
Anden och bruden säger: "Kom!" Och den som hör det må säga: "Kom!" Och den som törstar 
må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet."  (Upp 22:12-17) 

Predikan 
1. Uppenbarelseboken från pärm till pärm. En bok om framtiden och 

tidens slut. En serie visioner, till synes nedskrivna i all hast, där Johannes får 
uppenbarat för sig hur Jesus Kristus — som sitter på Faders högra sida — 
styr världen ända in i slutet, där hela världshistorien kulminerar när Han 
själv kommer tillbaka på himlens moln.  

1.1. Efter de inledande breven till de sju församlingarna innehåller synen sju 
sigill, sju basuner, sju skålar, och sju syner som alla för händelse-
utvecklingen framåt. Ibland ser saker och ting ut att ske i sekvens, ibland 
sker tillbakablickar, ibland framåtblickar. All text måste tolkas varsamt. 

1.2. Oron i världen eskalerar tills en världshärskare träder fram, en 
Kristusgestalt, Antikrist, som samlar hela världen kring ett globalt 
ekonomiskt och religiöst system. En falsk treenighet manifesteras. 
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1.3. Den sista tiden innan Jesus kommer kännetecknas av en stor nöd. Den är 
kort, ungefär sju år, och under den andra halvan styr Antikrist världen 
med järnhand och förföljer alla oliktänkande 

1.4. Jesus säger själv på annat ställe när vändpunkten kommer: Strax efter de 
dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla 
från himlen, och himlens krafter skall skakas. Då skall Människosonens tecken synas 
på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på 
himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud skall han sända ut 
sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens 
ena ända till den andra.  (Matt 24:29-31) 

1.5. I Uppenbarelseboken ser det ut som att detta hämtande av bruden — 
Guds församling — sker en bit in i den stora nöden, men före att de sju 
vredesskålarna töms ut över jorden. Efter att skålarna tömts ut —vilket 
sker under en obestämbar tid, Bibeln säger inte hur lång tid det är, men 
Paulus talar om det som att de rättfärdigas uppståndelse och 
församlingens uppryckande utgör en slags välkomstdelegation som rycks 
upp för att möta Herren i rymden (1 Thess 4:17) — återvänder Jesus 
tillsammans med den förvandlade och förhärligade församlingen, sätter 
fötterna på Oljeberget, besegrar Antikrist välde och upprättar ett 
tusenårsrike. Och nu rider han inte på en åsna utan på en vit häst. Det är 
kungen som återvänder och tar sitt eget rike i besittning. 

1.6. Detta tusenårsrike präglas av att Jesus styr världen från Jerusalem — 
välsignad är Han som kommer i Herrens namn — med absolut rättvisa, och där 
fred skall råda till jordens ändar. Nästan alla beskrivningar av Messias-
kungens rike i GT syftar på denna tid. De människor som överlevt den 
sista stora nöden skall till synes lyda Jesus villigt eftersom Satan är 
bunden under denna tid. Hela kosmos berörs, natur, djur och växtlighet.  

1.7. I slutet av denna guldålder skall Satan ännu en gång släppas lös och 
förföra folken på jorden. En slutuppgörelse sker då eld kommer ner från 
himlen och förtär upprorsmakarna och sedan kastas djävulen i helvetet, 
den brinnande sjön. Himmel och jord skall fly undan för Guds tron — 
himmel och jord skall förgöras i eld — och alla döda som ännu inte 
uppstått skall uppstå, ställas inför Kristi domstol, den yttersta domen skall 
falla: somliga till evigt liv, andra till evig skam. 
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1.8. Sedan skapar Gud nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Detta 
nya universum skall befolkas av de folk som blivit frälsta. Där finns nu det 
himmelska Jerusalem, och Gud skall bli allt i alla, då en 
sammansmältning av det himmelska och nya jordiska skall ske. Evig 
salighet skall råda, och mänskligheten skall aldrig mer behöva lida av 
syndens härjningar. Jesus Kristus skall vara mitt ibland sitt folk, och de 
skall se Hans ansikte. Gud skall bo mitt ibland dem. Det är detta vi kallar 
för evigheten. 

2. Utläggning av Upp 22:12-17. Denna text ligger alldeles i slutet av 
Johannes syn och sammanfattar innehållet i hela synen. 

2.1. Vad Jesus säger om sig själv 

2.1.1. Se, jag kommer snart. Om detta var sant när det skrevs ner, hur mycket 
kortare måste inte tiden vara idag när det är så lite kvar som skall 
uppfyllas innan Jesus kan komma tillbaka. För alla generationer har 
hans återkomst varit nära, och det ska nog vara så. Han kommer 
snart. Låt oss varken underskatta eller överskatta den tid vi har kvar 
att verka innan Jesus kommer. Han kommer snart. 

2.1.2. Jag har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Vi blir 
frälsta av nåd och dömda efter våra gärningar (David Pawson). 
Frälsningen kan inte bero på något annat än omvändelse och tro. Men 
Jesus kommer ändå att bedöma hur vi levt våra liv i ljuset av den 
kunskap vi haft. Det är inte den som säger Herre, herre till Jesus som 
kommer in i himmelriket, utan den som gör Hans himmelske Faders 
vilja. Gärningarna är det som avslöjar vilka vi är på insidan, och 
därför kommer vi att dömas efter våra gärningar. Den som fått 
mycket anförtrott kommer att få svara för desto mer. Och det är inte 
prestationen som kommer att bedömas, utan troheten vi visat, och 
särskilt i det lilla och obetydliga. Den lön som nämns här kan syfta på 
två saker: 1) om vi är troende: vilken uppgift vi skall få i tusenårsriket 
(och kanske även i evigheten), 2) om vi har förkastat evangeliet: då går 
vi förlorade, för då finns ingen frälsande tro. 

2.1.3. Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. Jesus 
presenterar sig själv här som den allomfattande, den som i både makt 
och välde och härlighet är den främste, men också som den som är 
alltings ursprung och mål. Boxaren Mohammed Ali sa en gång i en 

WWW.BETELFORSAMLINGEN.COM "3

http://www.betelforsamlingen.com


TV-intervju att ”I am the greatest” (Jag är den främste/störste), och 
”They know it” (Dom vet det). När Jesus kommer tillbaka för att löna 
var och en efter hans gärningar kommer Han att säga samma sak, 
men till skillnad från Mohammed Ali så är det Jesus säger faktiskt 
sant. Han är den störste, och alla kommer att veta det, och alla knän 
skall böjas i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor 
bekänna det. 

2.1.4. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i 
församlingarna. Detta är viktigt att förstå. Jesus undervisade mycket om 
den yttersta tiden i evangelierna, och vi finns också brottstycken av 
eskatologin i Paulus brev. En hel den information finns också i GT:s 
profeter, särskilt profeten Daniel. Men denna uppenbarelse hade inte 
varit komplett utan Uppenbarelseboken. Och det är en mycket 
märklig bok, för den presenteras i början som Jesu Kristi uppenbarelse, 
som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han gjorde 
det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes (Upp 1:1). Det 
fanns alltså sådant när det gäller tidens avslutning som ännu inte hade 
uppenbarats när Jesus for upp till himlen, men i slutet av sitt liv får 
Johannes alltså en uppenbarelse förmedlad till sig som Fadern först 
har gett Sonen, och i all hast skrev sedan Johannes ner den . Och 1

denna uppenbarelse är sänd till oss som Guds församling. Låt oss 
därför läsa om detta med respekt och vördnad. Det finns saker i denna 
bok som har särskilda välsignelser med sig, och annat som för 
förbannelse med sig (Upp 22:18-20). 

2.1.5. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan. Sista delen 
i Jesus självpresentation är vad han säger om sitt mänskliga och 
gudomliga ursprung. Han är 1) Davids Son, 2) Morgonstjärnan. Det 
förstnämnda är viktigt för att bekräfta kopplingen bakåt till GT och 
det judiska folket. Han är judarnas kung, Davids ättling. Det 
sistnämnda är en antik symbol för makt och härlighet. Jesus är den 
strålande morgonstjärnan, och Han skall även ge oss morgonstjärnan 
när han kommer tillbaka. 

 Många har konstaterat att Johannes uppenbarelse är skriven på ett till synes slarvigt sätt, ungefär som om 1

någon gör anteckningar på en föreläsning. Men detta stämmer väl överens med bokens natur: den var inte en 
planerad komposition, utan kom till just som om Johannes suttit på en föreläsning och fått se en massa bilder på 
en skärm, bilder som han sedan försökte beskriva genom att skriva ner dem.
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2.2. Vad Jesus säger om oss som hör dessa ord 

2.2.1. Saliga är de som tvättar sina kläder. Salighet har med frälsningsglädje att 
göra. Och att tvätta sina kläder har med andlig och moralisk renhet 
att göra. Tidigare i Uppenbarelseboken står det om en stor vit skara 
som står inför Guds tron, och dessa har tvättat sina kläder och gjort dem 
vita i Lammets blod (7:14). Detta är en bild för frälsningen. Det enda 
som kan göra oss rena inför Gud är Jesu blod, och denna rening tar vi 
emot genom omvändelse och tro. Och då blir vi saliga, för då är vi 
redo när Jesus kommer.  

2.2.2. De [som tvättar sina kläder] ska få rätt till livets träd och komma in i staden 
genom dess portar. De som tvättar kläderna i Lammets blod blir lovade 
tillgång till två saker: 1) Livets träd, som togs ifrån människorna i 
Edens lustgård, en symbol för det eviga livet, möjligen för Jesus själv, 
2) Att få komma in i det himmelska Jerusalem. 

2.2.3. Men utanför är [de som inte tvättar sina kläder:] hundarna och trollkarlarna, de 
otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med 
osanning. Här sker oundvikligen en separation. Vi gillar inte såna här 
listor med olika synder som Gud säger stänger vägen till den eviga 
saligheten. Men när Gud skall befolka det nya universum som han 
skall skapa måste han se till att de som kommer dit inte bär med sig 
samma synd som kastade hela våra nuvarande universum in den stora 
tragedi som vi fortfarande lider av. Och då behöver vi antingen blir 
fria från synden, hur den än ser ut, redan på denna sidan evigheten, 
eller också kommer vi aldrig in i Guds rike. Det som nämns här är 
sådant som inte kan följa med in den nya världen: orenhet i tanke och 
handling, ofta sexuellt (hundar), ockultism, spiritism och magi 
(trollkarlar), otillåtna sexuella förbindelser (otukt), våldsverkare och 
mördare, avgudadyrkarna (de som tillber sig själva eller andra gudar 
istället för den Levande Guden), lögnarna. Inget sådant kan få finnas i 
den kommande världen. Därför förbereder Gud ett folk som tvättat 
sina kläder i Lammets blod. Gud vänder på steken: i det universum vi 
nu lever i, skapade han först himmel och jord, och sedan människor 
att befolka det. Nu är han verksam i att skapa ett nytt folk, som sedan 
skall leva i den nya världen som kommer. Och där skall inte synden 
finnas mer. Må vi tvätta våra kläder så vi inte hamnar utanför. 
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2.3. ”Kom!”. Det finns ett antal utrop av detta ord i texten. 

2.3.1. Anden och bruden säger: ”kom!” Guds församling, uppfylld av Anden, 
ropar kom till Jesus. Hoppet om Jesu återkomst och alltings uppfyllelse 
låg när den nytestamentliga församlingen. Man hade bl a ett bönerop 
som löd: Maranata! Det är arameiska och betyder: Herre, kom! Detta 
är ett bönerop som vi behöver återta. En bruds främsta längtan är att 
brudgummen skall komma och hämta henne, fullborda äkenskapet, 
och föra henne in i det gemensamma hemmet. Så skall Guds 
församling och vi som individer också längta. 

2.3.2. Den som hör det må säga: ”kom!” Kanske är detta en referens till den 
som ännu inte tror på Jesus. När vederbörande ser Guds församlings 
väntan på Jesus, skall detta väcka ett rop även inom denne? Ibland 
undrar människor om de är redo för Jesu tillkommelse. Jag brukar då 
tänka på vad Paulus skriver i slutet av sitt liv: Nu ligger rättfärdighetens 
segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på 
den dagen, och inte bara åt mig utan åt alla som älskar hans återkomst.  (2 Tim 
4:8) Älskar jag Herrens ankomst? Ropar jag ”kom”? 

2.3.3. Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för 
intet. — Jesus säger ”kom!” till den som törstar. Det är ännu inte för 
sent att ta emot frälsningen och förberedas för den dagen. Jesus säger 
”kom” till oss. Den som tror på mig, säger Jesus, ur Hans inre skall 
strömmar av levande vatten flyta fram. Jesus kan föda oss på nytt idag, 
och ge oss att dricka av det levande vattnet. Det enda vi behöver göra 
är att komma till honom. Petrus skriver: Kom till honom, den levande stenen, 
som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. (1 
Petr 2:4) Kom till Jesus idag, tvätta dina kläder i Lammets blod, och 
förbered dig så för att Jesus kommer tillbaka. 

När pingstpionjären Georg Gustafsson låg på sitt yttersta och gled fram och 
tillbaka ur medvetslösheten, sade han vid ett tillfälle då han var vaken att han 
varit i himlen och haft så roligt, för han hade träffat alla som han skulle 
samarbeta med under evigheten. Detta är också vår framtid, den ska vi tro på 
och förbereda oss för. Jag önskar att vi alla skall vara redo så att vi tillsammans 
kan ta det rike i besittning som legat färdigt för oss sedan världens skapelse (Matt 
25:34). Amen!
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