
● Luk 12:35–40 Inför Människosonens återkomst 
 

● 35 Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. 36 Var som 
tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast 
är redo att öppna för honom när han kommer och knackar på. 37 
Saliga är de tjänare som Herren finner vakna när han kommer. Jag 
säger er sanningen: Han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga 
sig till bords och själv komma och betjäna dem. 38 Saliga är de han 
finner vakna, även om han skulle komma mitt i natten eller på 
småtimmarna. 39 Men det förstår ni att om husägaren hade vetat när 
tjuven kom, då hade han inte låtit någon bryta sig in i hans hus. 40 
Var beredda också ni, för Människosonen kommer när ni inte väntar 
det." 

 
● Textläsningen på temat ”vaksamhet och väntan” (Luk 12:35–40).  
● Det kan vara svårt att relatera till en del av bibelns berättelser, och 

förstå vad de betyder för mitt liv kan jag ofta känna. Vi människor har 
dock väldigt lätt för det som kallas socialt lärande, se och kopiera 
andras fruktsamma beteenden, och därför kan det vara en hjälp att 
hitta andra människor som tjänar Gud, och se på dem.  

●  Inför idag har jag försökt fundera på evangelietexten och människor i 
mitt liv som lever som vi uppmanas av Jesus. I texten hörde vi att vi 
skall spänna bältet, hålla lamporna brinnande och vaka för vår Herre 
som kommer hem från bröllopsfesten. Vår yttersta belöning som 
kristna är ett evigt liv med Jesus. En dag skall han komma tillbaka, 
och vi ska få följ med honom hem. Men att samvetsgrannt vaka och 
tjäna när vi inte vet när vår Herre kommer är inte lätt.  

● En av mina förebilder i livet heter Annika. Som förstaårsstudent på 
Chalmers i Göteborg fick jag flytta in källaren, under Annika och 
hennes familj. Huset var nybyggt, och Annika hade varit projektledare. 
Hon cyklade de ca 2,5 milen till och från läkarjobbet i centrala 
Göteborg, en vana som jag snart kopierade. De tre fina unga barnen 
tog hon ett stort ansvar för då mannen arbetade i Stockholm på 
veckorna. Hon hade ett stort intresse för både vindsurfing och läsning. 
Annika hade minst sagt fulla dagar. Ändå hade hon tid att tjäna 
Herren.  

● Gud ber oss tjäna honom genom att tjäna varandra. Och det gjorde 
Annika. Hur stora kraven än var på henne från karriär, familj, och 



vardagens praktikaliteter hade hon alltid tid för församlingen, 
studiegrupp för kristna ungdomar, och att bara prata med och hjälpa 
den som behövde. Jag var en av dem som behövde. När Annika mitt i 
vardagsstressen mellan jobb, barn, tvätt och däckbyte på bilen tog sig 
tid att hjälpa mig placera studielampan rätt så att skuggan från 
handen  inte skulle falla över matematikanteckningarna var det mer 
än bara praktisk hjälp. När hon därefter återigen välkomnade den 
kristna gruppen läkarstudenter till sitt eget hem  likaså. Annika visade 
att man aldrig har för mycket att göra för att tjäna sin nästa. För att 
tjäna Gud. Utan hennes exempel vet jag inte om jag tyckt jag haft tid 
för ett aktivt församlingsliv idag.  

● I måndags dog Annika efter att under flera år kämpat mot en 
muskelnedbrytande sjukdom. Under sjukdomsperioden fortsatte hon 
att bygga upp en vårdverksamhet på kristen grund. När jag sista 
gången besökte henne på hospice för någon månad sedan pratade 
hon bara genom den ögonstyrda datorn. Hon vägrade prata om sina 
egna problem eller sin smärta. Hon ville hjälpa mig förstå hur de 
svenska regionernas prissättningsmodeller skiljer sig åt, och vad det 
får för konsekvenser. Hon visste att jag behövde det. In i det sista 
tjänade hon Gud genom sina medmänniskor. Hon vakade beredd på 
att Herren skulle komma, som hon alltid hade gjort.  

 


