
Domssöndagen 2018



Den som följer Jesus 
förvandlas

Efesierbrevet som vi ägnade kvällen åt igår talar om hur 
vi tillsammans i Kristus är en kropp där varje del stödjer 
och lyfter de andra med den kraft den har.  

Dagens evangelietext är också i linje med detta då den 
visar på betydelsen av att vara till för varandra och på 
så sätt tjäna Jesus personligen, genom att möta andra 
människor med kärlek.



Sammanhanget

Dagens evangelietext 
kommer som avslutning på 
en rad liknelser som Jesus 
ger sina lärjungar i det 
24:e och 25:e kapitlet i 
Matteus.  

Liknelserna ges som svar 
när lärjungarna frågar om 
vilka tecken de ska söka 
efter för att veta när den 
yttersta dagen närmar sig.



Inte bara tecken

Jesus svar innehåller inte bara de tecken 
som tyder på att den sista tiden närmar 
sig. 

Framför allt innehåller hans svar liknelser 
som handlar om att vara vaksam och 
ansvarstagande, men varnar också för 
hyckleri och missbruk av ansvar och 
makt. 

Jesus varnar för att inte ta ansvar för oss 
själva, de uppdrag han gett oss och 
framför allt vår nästa. 



Innan vi läser texten ur matteusevangeliet vill jag 
påminna er om att en dom kan vara antingen 

fällande eller friande.  

Det i sin tur betyder att en domens dag också  
kan vara en nådens och upprättelsens dag. 



Matt 25:31-46

När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med 
alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. Och 
alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja 
människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han skall 
ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan 
skall kungen säga till dem som står till höger: ’Kom, ni som har 
fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat 
er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att 
äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och 
ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var 
sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’



Matt 25:31-46

Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi 
dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att 
dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller 
naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i 
fängelse och besökte dig?’ Kungen skall svara dem: 
’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta 
som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’



Matt 25:31-46

Sedan skall han säga till dem som står till vänster: ’Gå 
bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som 
väntar djävulen och hans änglar. 42Jag var hungrig och ni 
gav mig inget att äta, jag var törstig och ni gav mig inget 
att dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om mig, 
jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i 
fängelse och ni besökte mig inte.’



Matt 25:31-46

Då kommer också de att fråga: ’Herre, när skulle vi ha 
sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken 
eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp?’ Då 
skall han svara dem: ’Sannerligen, vad ni inte har gjort 
för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för 
mig.’ Dessa skall gå bort till evigt straff men de 
rättfärdiga till evigt liv.”



Jesus lär lärjungarna något 
viktigt

Jesus gör sig till ett med de mest utsatta och maktlösa 
till den grad att han likställer vad som görs för en av dem 
med att det görs för honom personligen.  

Detta är helt i linje med hela Jesus verksamhet. Han 
möter och lyfter konsekvent människor som är utsatta, 
utstötta eller marginaliserade. 

Då blir det alltså mitt ansvar som kristen att se Jesus i de 
människor som inte sällan beskrivs som belastningar 
eller problem i samhället. 



När såg vi dig hungrig eller 
törstig?

Hur förhåller vi oss till all hunger 
och vattenbrist vi ser i världen?  

Blir vi avtrubbade av alla 
budskap om hur illa det är för så 
många?  

Eller gör vi något åt det med de 
resurser vi har? 

Andelen människor som svälter i 
världen minskar och det är för att 
människor gör något åt saken.



När såg vi dig hemlös?

Hemlöshet är inte bara något 
som förekommer utomlands 
eller i storstäderna.  

Fler än man tror saknar egen 
fast adress och lever sitt liv 
på andras soffor, i husvagnar 
eller trappuppgångar.  

Den hemlösheten hänger 
ofta ihop med andra tragiska 
omständigheter. 



När såg vi dig naken?

Att inte ha råd att 
ersätta trasiga kläder åt 
sig själv eller sina barn 
är vardag för oerhört 
många människor.  

Inte minst dem som 
arbetar i fabrikerna som 
tillverkar kläderna vi har 
i våra garderober. 



När såg vi dig sjuk?

Att vara riktigt sjuk är 
omskakande och 
tärande.  

Att inte behöva vara 
ensam i sin sjukdom är 
god medicin.  



När såg vi dig i fängelse?

Den som sitter i fängelse har för det 
mesta gjort sig skyldig till något 
som fått samhället att avvisa och 
isolera dem. 

För fången innebär detta att vänner, 
släktingar och bekanta tar avstånd 
från dem och att identiteten och 
tillhörigheten riskerar att 
förminskas till de handlingar som 
ledde till fängslandet. 

Jesus identifierar sig med och 
älskar även den som begått brott. 



När vi minst anar det

Båda grupperna i texten tycks vara ovetande om att de mött 
Jesus när han varit i nöd. 

När såg vi dig…? 

Här handlar det inte om de goda gärningar som görs i andras 
åsyn för att samla poäng i fromhet.  

Det handlar om de uttryck av kärlek och medmänsklighet som 
kommer utan tanke på egen status, vinning eller belöning. 

Jesus bedömer vad som görs från hjärtat.



Hur vi behandlar dem som är mest 
utsatta blir måttstocken vi mäts med

Har Guds kärlek verkligen fått 
förvandla oss kommer vi också i 
högre grad att låta den kärleken 
komma andra till del. 

Om vår tro bara är en fasad vi håller 
upp kommer inte våra handlingar mot 
dessa mista att vara i linje med Jesu 
exempel i samma utsträckning. 



Jesus utvecklar detta i Lukas 
6:32-37

Skall ni ha tack för att ni älskar dem som älskar er? Också syndare 
älskar dem som visar dem kärlek. Skall ni ha tack för att ni gör gott 
mot dem som gör gott mot er? Också syndare handlar så. Och skall 
ni ha tack för att ni lånar åt dem som ni tror kan betala tillbaka? 
Också syndare lånar åt syndare för att få samma belopp tillbaka. Nej, 
älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen. Då 
skall er lön bli stor, och ni skall bli den Högstes söner, ty han är själv 
god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga, så som er fader 
är barmhärtig. Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen 
skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så skall ni bli 
frikända. Ge, så skall ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat 
skall ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med skall det 
mätas upp åt er.”



Jesus avslöjar hyckleri

När Jesus talar om hur fåren ska skiljas från getterna 
visar han att de som kallar sig kristna men inte följer 
Jesus annat än då de själva tjänar på det kommer att 
avslöjas.  

Likaså visar Jesus att de som tagit emot Jesus på ett 
sådant sätt att hans kärlek kommer till uttryck i deras 
liv (även när de inte har någon egen vinning av det) blir 
belönade.



Det går inte att älska Jesus och 
hata eller förakta sin nästa

De människor jag mött som 
tar avstånd från Gud gör det 
inte på grund av att de har 
nämnvärd kunskap om Gud. 

Det handlar istället ofta om att 
de mött människor som 
bekänner sig som kristna men 
uttrycker misstänksamhet, 
förakt, eller rent av hat mot 
människor som är annorlunda 
än dem själva.



Vi och dem är en farlig 
indelning

Att ställa grupper mot varandra har 
blivit på modet. 

Att utmåla de som inte tillhör den 
egna gruppen eller det egna 
sammanhanget som ett problem 
ligger också i tiden. 

Falska budskap om utsatta 
människor sprids som sanningar. 

I det klimatet blir det lätt att dras 
med.



Den kristna kärlek riskerar 
att kapas

Politiker sår rädsla för 
omvärlden och människor av 
annan tro eller livsstil.  

Rädslan används sedan för att 
få igenom lagar som gör livet 
svårare för Svältande, 
flyktingar, fattiga, sjuka, 
hemlösa och fångar. 

Detta har gått långt i USA men 
liknande problem finns i Europa 
och gror även i vårt land.



Hur illa är det?

Har kristna färgats av tidens ton så mycket att vi slutat 
behandla andra som vi själva vill bli behandlade? 

Har vi avtrubbats så mycket att vi avfärdar dem som 
behöver vår omtanke och medmänsklighet?



En pastor i USA gjorde ett 
experiment

Pastor James MacDonald ville se 
om medlemmarna i 
församlingarna han förestod 
levde som de lärde. 

Han klädde sig som en hemlös 
och satte sig vid olika tillfällen 
utanför de olika lokaler som 
medlemmarna samlades i. 

hur tror ni det gick? 

Vi tittar på vad som hände. 

https://www.youtube.com/watch?v=7qftpoMfe08


Ett trovärdig evangelium 
förmedlas i konkreta handlingar

Om alla kristna handlade som Kristus  
skulle hela världen vara kristen.



Vi ska vara lärjungar

I egenskap av Jesu 
lärljungar ska vi leva våra 
liv efter hans förebild. 

När vi faktiskt lever ut 
den kärlek Jesus visat 
oss, till vår nästa, blir det 
ett vittnesbörd om Guds 
kärlek som är svårt att 
förkasta.



Räcker det då med goda 
gärningar?

Det korta svaret är nej. Ingen av oss kan på egna meriter 
räknas som goda efter Guds måttstock. Ingen blir frälst på 
grund av goda gärningar, eller sin helgelse. 

Däremot blir vi räknade som rättfärdiga då vi genom korset 
och uppståndelsen får vår syndaskuld betald.  

Den som blivit en ny människa i kristus kommer då att 
handla gott på grund av den nåd och kärlek den mottagit 
från Gud.



Om vi inte lyckas då?

Vi handlar inte alltid gott och ingen av oss handlar så 
gott att vi inte är helt och hållet beroende av nåden för 
vår frälsning.  

Vi har alla fått mycket förlåtet och har därför mycket att 
vara tacksamma till Gud för. 

Låt den tacksamheten få färga hur du ser på, talar om 
och bemöter alla människor.



Vi ber


