
Biblisk allmänbildning inför söndag 21 november, 2021 År-

gång 1 DOMSSÖNDAGEN - Kristi återkomst 

Matt 25:31-46 När Människosonen kommer i sin härlighet till-

sammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på här-

lighetens 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.’ 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. ’Sedan skall han säga till dem som står till väns-

ter: ’Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som 

väntar djävulen och hans änglar. Jag 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.’ 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.« 

Vi har biblisk allmänbildning. Vår bibel förkunnar att vi gör de avgö-

rande valen här i livet.  

Det grundläggande frågan lyder: Är jag felfri – är mitt liv utan brister - 

eller, behöver jag Guds sons försoningsgärning? 

Nästa val: Vill jag vara hans vän, leva i hans gemenskap, vara Jesu lär-

junge? Jesu försoningsdöd inkluderade inte dåtidens fariséer och skrift-

lärda, dessa som förgäves letade fel hos honom. 

Vill jag inte dela hans gemenskap, så tvingar han ingen. 

Vill du däremot vara hans lärjunge, spelar det ingen roll hur många år 

du levat utanför hans gemenskap. Det viktiga är att du verkligen vill 

och att du börjar nu. Att låtsas fungerar inte. Att skjuta upp beslutet till 

i morgon fungerar inte heller. 

Matt 28:18-20 Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: »Åt mig 

har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk 

till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens 

namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med 

er alla dagar till tidens slut. 

Jesus lät sig spikas upp på ett kors och pinas till döds för sina lärjungars 

skull. Han är med oss – sina lärjungar - alla dagar. Ingen av de första 

12 var perfekta. På skärtorsdagen flydde alla när Jesus greps. Skulle 

Jesus ogiltigförklara – förkasta - sitt eget offer, bara för att du och jag 

inte är perfekta lärjungar? Givetvis inte!  

Han kastar inte bort sin offerdöd. Han ser till din och min uppriktiga 

vilja. Låtsaslärjungarna blir avslöjade av att de ryckt på axlarna och 

vänt sig bort från människor som behövt hjälp. Låtsaslärjungens egoism 

är central i dagens text. 

Oavsett hur vi lyckas som hans lärjungar: Hans försoning gäller fullt ut 

för dej och mej. Trots våra och de första tolv lärjungarnas brister, så 

består Jesu vänskap. Vi är hans lärjungar och vänner om vi själva vill! 


