
 
 
 
Predikan i S:t Örjans kyrka på Domsöndagen, 22/11 2009 ”Jesu återkomst” 

Jes. 65:17-19, 2 Pet.3:8-13, Matt.25:31-46 

  

Plötsligt faller eldklot från himlen, marken skakar, människor flyr i panik, marken rämnar och 

stora byggnader faller som korthus. Snart är det ett brinnande inferno. Det är den yttersta tiden 

i den bioaktuella filmen 2012. 

I alla tider har människor haft funderingar och föreställningar kring jordens undergång. Att 

allting någon gång tar slut, och att det gäller både människor, planeter och världar. 

Just nu har detta aktualiserats mer än på länge på grund av filmen 2012. En film som just 

handlar om en förutsägelse om världens undergång. Och många har blivit verkligt 

uppskrämda av tanken på att jorden kommer att gå under. 

Är det då detta, ett fruktansvärt kaos, där naturen slår tillbaka och vi alla går ohjälpligt 

förlorade, eller tillhör den lilla utvalda skara som räddas, är detta vad denna söndag handlar 

om? 

Domsöndagen? 

Att vi ska vara rädda? Frukta för våra liv? Att vi går något fruktansvärt till mötes? 

 

Bibeln berättar att det verkligen finns en stund då tiden tar slut, då den här världen, så som vi 

känner den, kommer att gå under. Och det är inte säkert att det kommer att vara så trevligt när 

det sker. Men det är ingenting vi behöver vara skräckslagna för. För det kommer inte till följd 

av spådomar eller miljöförstöring. Utan som en följd av Guds vilja och löfte. Genom Bibeln 

finns Guds löfte med som en röd tråd, att Gud ska göra upp med all ondska. Och i det löftet 

ingår att Jesus ska komma tillbaka hit till jorden, så som han lovade för 2000 år sedan. 

Vi hörde från profeten Jesaja: ”Så säger Herren: Nu skapar jag en ny himmel och en ny jord. 

Det som varit skall man inte mer minnas, inte längre tänka på...” (Jes.65) 

 

Tillvaron kommer inte att sluta med att solen svalnar och kosmos klingar av. Världen började 

genom Guds ingripande och den kommer också att sluta med att Gud griper in. Därför är vår 

framtid meningsfull vad som än händer. För vi lever inte i en slumpens värld där vår egen 

kulturs förmågor att förinta allt på jorden får sista ordet.  

 



Vi kan spekulera kring allt detta. Och många gör det gärna. Hur skulle det kunna gå till och 

när... på vilket sätt... 

Men Jesus säger att ingen känner stunden, ingen utom Gud. 

Men vi vet att det kommer att märkas när det är dags. Och den största dramatiken kommer 

inte att handla om vad som händer runtomkring oss. Det mest dramatiska är det som då 

händer inom oss. 

Då kommer allt bli uppenbart. Allt det som vi inte gjort upp med i vårt liv, det kommer att ses 

i ljuset av Guds kärlek. Och det är inte allt som tål det ljuset. 

 

Och då, berättar evangeliet, då kommer det att finnas två sorters människor. Jesus liknar dem 

vid får och getter. 

Till getterna säger han: ”Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar 

djävulen och hans änglar.” 

Till fåren säger han: ”Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som 

har väntat er sedan världens skapelse.” 

 

Gud har från Bibelns början lovat att han en gång för alla ska göra upp med det onda. Den 

verkliga segern är redan vunnen. Den avgörande striden vanns då Gud offrade sig själv genom 

att dö på ett kors för människans synd. Och att han sedan blev levande igen, för att spränga 

dödens och syndens bojor. 

Men ännu har Gud inte gjort upp med all ondska i världen. Ännu finns erbjudandet om 

räddning från det onda just som ett erbjudande. Ännu växer ogräs tillsammans med vetet. 

Både inom varje människa och människor emellan. 

 

Jag fick ett brev här om dagen. Det kom från en präst som heter William Boymah som bor i 

Liberia, ett land som präglats av våld och inbördeskrig. Han har sett människor bli avrättade 

inför hans ansikte. Han berättade om en massaker i en kyrka där över 600 personer dödades 

på en och samma gång. 

Det finns bara ett ord för det: Ondska! 

När vi hör om sådant, då blir det tydligt att det verkligen behövs ett stoppdatum för det onda. 

En tid då allt ska klaras upp. 

Och även om det i Liberia nu är lugnt så återupprepas ondskan på allt för många platser på 

jorden. Och även om det är lugnt i Liberia nu så är det inte bra. 

William skrev också:  



”Men det är svårt att se hur sådana som planerade och genomförde kriget lever bättre än 

andra. Hur får jag ihop det med Guds rättvisa? Jag får helt enkelt lämna det till Gud, för jag 

kan inte predika hat och hämnd.” 

 

Att det blir en dom, det gör att jag lättare kan lämna allt till Gud. Jag vet att det inte är upp till 

mig att döma, men att domen kommer. 

Men det gör också att jag med den vetskapen måste låta mitt liv genomlysas. Är jag ett får 

eller en get? Kommer Jesus att säga till mig: ”Kom, du som har fått min faders välsignelse”? 

 

Hur vet man om man är ett får?  

Att fråga sig detta är en mycket bra början till att vara ett får! 

Vi får påminna oss om att Guds ord säger att Gud vill att alla människor ska räddas (1 Tim 

2:3-4). Alla människor kan alltså bli får. Det är ingen ransonering. Tvärtom! Inget kan glädja 

Gud mer än när en människa vill vara ett får. Men vi måste vilja. Vi måste välja livet. Välja 

att tillhöra Jesus Kristus. Och att som ett får följa honom.  

Det är en tillhörighet som för mig till kyrkan för att fira gudstjänst, en tillhörighet som driver 

mig att ge Guds kärlek vidare till mina medmänniskor. En tillhörighet som faktiskt vill 

förvandla mitt liv allt mer, dag efter dag. Det finns ingen punkt vi måste ta oss till för att få 

börja höra till, får börja följa. Men färden måste gå i rätt riktning. Tillsammans med Jesus. 

 

En del av den färden, den förvandlingen, av fårblivandet är att låta Guds ljus lysa över mitt 

liv. Att få syn på den ondska som jag bär på inne i mig. Vad skulle Gud då säga om mitt liv? 

Vilka vrår och skrymslen skulle avslöjas av hans klara ljus? 

Vi kan be Honom lysa på dessa saker redan här och nu. Och be Gud om att befria oss från vår 

synd, så att vi får bli mer och mer lika honom. 

Lever vi i ständig förlåtelse och genomlysning, då kommer mötet med Gud efter döden, eller 

vid Jesu återkomst (om den kommer före), inte som någon obehaglig överraskning. Men 

kanske som en glad överraskning. 

 

Lever vi inte i Guds förlåtelse, ja då kan det hända att upplevelsen blir den helt motsatta. 

Mötet med Guds ljus, han kärlek och nåd kan upplevas outhärdligt för en människa som har 

vänt sig bort från Gud.  Därför kan domen, att möta Gud ansikte mot ansikte bli något 

fruktansvärt. För domen är skarp och tydlig. 

 



 

 

Men för den som vill vara ett får finns inget att frukta. Den som vill sätta all sin tillit till Jesus, 

till honom som burit vår synd i sin egen kropp. För henne blir det tydligt att det är just denne 

Jesus som har dött för oss som är den som ska döma. Han förstår mig mer än jag förstår mig 

själv. Och hans namn är nåd och barmhärighet. 

 

Därför är Jesu ankomst den stora glädjen för trons människor. Därför kallas den här söndagen 

i många kyrkor inte för domsöndagen utan för Kristi konungens dag. Den dag då Jesus 

kommer till oss, samme Jesus som blev människa för att vi skulle räddas. Denna dag då Jesus 

kommer för att uppfylla det som lovades av profeten Jesaja: ”Nu skapar jag en ny himmel och 

en ny jord. Det som varit skall man inte mer minnas, inte längre tänka på. Nej, gläd er och 

jubla för evigt över det som jag skapar. Jag skapar om Jerusalem till jubel och dess folk till 

glädje. Jag skall jubla över Jerusalem och glädjas över mitt folk. Där skall inte mer höras 

gråt och klagan.” (Jes.65:17-19) 

 

Amen, kom, Herre Jesus. (Upp.22:21) 

 


