
Domsöndagen 2019-11-24 i S:t Peters kyrka 
Predikan av Solveig Högberg 
 
  Kristi återkomst 
 
Daniel 7:9-10 
Upp 20:11-21:5 
Joh 5:22-30 
 
Idag är det Domsöndagen och nästa söndag är det Första Advent. 
Det är faktiskt två söndagar som handlar om precis samma sak. De handlar om 
att Jesus kommer. 
 
Första Advent gläder vi oss och går gärna till kyrkan, vi sjunger ”Hosianna” 
och ”Välsignad vare han som kommer!” 
Idag vet jag att det finns de som känner sig rädda och helst inte vill höra 
bibeltexter om Kristi andra ankomst och som inte tycker det är något ”välsignat” 
att se fram mot. 
Vad är det som gör att vi betraktar Jesu första och andra ankomst så olika? 
 
Hur det var då för 2000 år sedan vet vi men hur det en gång ska bli vet vi inte så 
mycket om. 
Det finns många bibeltexter som berättar om vad som ska ske. Det är olika 
bilder som målas upp och ibland kan vi tycka att de är motsägelsefulla. 
Å ena sidan berättar Bibeln om en kärleksfull och nådig Gud. 
Å andra sidan berättas om en dom, där några ska bli dömda till 
återuppståndelseliv och andra till återuppståndelsedom.  
Kan det gå ihop?  
 
Jag är övertygad om att det går ihop även om det kan vara lätt att betrakta kärlek 
och dom som motsatser.  
Men vem vore Gud om han inte reagerade på den ondska som finns? 
Berättelserna om domen handlar faktiskt om en kärleksfull Gud som är fylld av 
medlidande och som inte kan vara likgiltig för det onda. 
 
I Bibeln läser vi om vad Gud har gjort för oss genom Jesus och vad det får för 
betydelse för oss just nu, men också inför evigheten. 
”Någon måste våga trotsa mörkrets hot” ska vi snart sjunga. ”Någon måste orka 
bära på sin kropp smäleken och smärtan”. Jesus vågade och orkade och visade 
på så sätt vägen in i evigheten för oss. 
 
Visst är det sant att domen är framtida, men den är också samtida. 
För det handlar också om vad vi gör nu, inte bara om vad Gud ska göra, och vad 



det kommer att få för betydelse.  
 
Ansvarsfrågan ställs på sin spets.  
Domsöndagen visar oss på allt som är ont och gör ont i tillvaron. Vi får fråga oss 
(idag, som också är en del av kyrkornas globala vecka): använder jag livet rätt? 
Är jag delaktig i förtryck av andra människor? Använder jag mina pengar i 
solidaritet med andra människor och inte bara som min privata egendom. 
Hur hanterar vi vårt nu? Hur lever vi vårt liv idag? Hur ser våra relationer till oss 
själva, medmänniskan och Gud ut? 
 
Vi kan få vara med och bygga en värld, som är så bra som möjligt, på det enkla 
sätt vi kan och då utför vi redan här och nu Guds verk på jorden. 
 
Redan idag är det synligt för Gud hur jag förvaltar förtroendet att vara människa. 
Därför är domens dag en dag som ska speglas i idag. 
 
Eftersom vi inte lever isolerat från varandra och eftersom det inte enbart handlar 
om det ansvar vi har för andra, utan också om vad vi själva möter, så kan denna 
tid också handla om befrielse från förtryck eller den ondska eller den sorg som 
vi är utsatta för. 
Livet är inte bara ett utgivande för andra, det är också ett mottagande. Inte bara 
ett ansvar utan också befrielse. 
 
Domsöndagen visar att Gud tar oss människor på allvar, han har förtroende för 
oss. 
Vår uppgift är att återspegla himlen på jorden och förverkliga det kärlekens liv 
som Jesus ville lära oss. 
 
Gud är både nuets och evighetens Gud.   
Jesus vill vara förebilden för oss. Och vi får lita på att, som vi kommer att 
sjunga: ”Natten går mot dag. Tro på ljusets makt. Gud är ljus, och allt ska bli 
som Gud har sagt.” 
 
När Jesus besegrade döden på korset så påbörjades den process som innebär att 
det onda trängs tillbaka ur tillvaron. 
En gång, vid tidens slut, slår Jesu seger igenom fullt ut och allt ont ska bli 
besegrat. 
Därför kan hopp, glädje och triumf faktiskt vara grundstämningen på 
Domsöndagen. 
  
Både nu och då är det i mötet med Jesus som det livsavgörande sker. 
För kom ihåg att Gud aldrig är din motpart, utan den som hela tiden vill rädda 
dig.   



I sin kärlek vill han inte att du ska vara orolig eller rädd. 
Han vill hjälpa dig att leva i tillit och vila i din väntan på den dag då du ska få 
möta honom.   
 
Därför handlar Domsöndagen också om förlåtelse. 
Jesus kan och vill, redan här och nu, på jorden genom sin förlåtelse, läka mycket 
av det som blivit tilltufsat och skadat. 
 
Vi kan redan nu sträva efter att leva i Guds närvaro, i kärleken och på så sätt ta 
emot honom både idag och på den sista dagen. 
 
Vi får be Gud att inte bara han utan också vi själva ska se våra liv, se hur vi 
förvaltar det. Glädjas över när det går bra, och räta upp det när vi är ute på 
villovägar. 
 
Den här söndagen vill inte skrämma dig. Den säger inte till dig ”Akta dig, Gud 
ser dig!” 
Den här dagen vill ge dig kraft att gå vidare, den säger ”Tack och lov att Gud ser 
mig är med mig nu och för evigt”. 
Den här dagen vill ge dig kraft att ta till dig ett nytt liv. 
Därför blir utmaningen: Var inte rädd – Var (för)beredd!  
 
Psalm 205, Per Harling 
Vila i din väntan. Stilla mötet sker. All din stora längtan Herren hör och ser. 
Våga vänta tryggt, snart har dagen grytt. Våren visar vägen: Gud gör allting nytt. 
Genom din ångest, när allt är svårt, delar Gud din smärta och stillar all din gråt. 
 
Vila i din väntan. Stilla mötet sker. All din stora längtan Herren hör och ser. 
Livet skiftar fort, kvävs av dödens hot. Herren skingrar rädslan; kornets hopp är 

stort. Framtiden väntar, vila i tro, kornet som nu slumrar snart börjar gro. 
 
 


