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När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans
med alla sina änglar, då skall han sätta sig på
härlighetens tron.
Jesus talar här om sin tillkommelses dag. När han kommer
tillsammans med alla änglar. En dag som kristna i alla
tider har längtat efter.
Den dagen kommer han i makt och i ära. Han kommer då
som evigheternas konung.
Alla folk, från alla tider kommer då att samlas inför
honom. Ingen slipper då undan. Man kan inte gömma sig
någonstans, det står i Ps 139:8-10 Stiger jag upp till
himlen, finns du där, lägger jag mig i dödsriket, är du
också där. Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till
vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där och gripa
mig med din hand.
Det kommer att bli en domens dag. Men då kommer det
att vara helt annorlunda än vid andra domstolar. Det finns
inga frågor, inga försvarstal, bara ett särskiljande. Då
kommer olikheten mellan människorna att bli tydliga,
precis som mellan får och getter. Den olikheten går rakt
igenom alla folk. Så skiljs mänskligheten, som herden
skiljer fåren från getterna.
De som står till höger om honom får höra:
Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta
det rike som har väntat er sedan världens skapelse.
Det som kännetecknar en kristen är att hon blivit välsignad
av Jesus genom Guds nåd.

Vi blev välsignade av Gud i dopets heliga stund, när vi
döptes i Faderns och Sonens och den helige Andens namn.
Gud lovade då att vara med oss under alla våra dagar till
tidens slut.
Vi blir välsignade av Gud när vi tror på honom. (Gal 3:9)
Vi blir välsignade av Gud i förlåtelsens ord, när vi blir
befriade från alla våra fel och brister.
I nattvarden ger oss Herren av välsignelsens bägare, som
ger oss gemenskap med Kristi blod. 1 Kor 10:16
Bibeln säger oss att vi människor funnits med i Guds
frälsningsplan ända sedan världens skapelse, det framgår
av Pauli ord i Ef 1:4f
Han har före världens skapelse utvalt oss i honom till att
stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har
förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus
och förenas med honom.
Det avgörande för oss människor på den yttersta dagen är
hur vi människor ställt oss till Jesus. Han talar om hur vi
handlat mot honom. Jag var .. och ni..
Och när de säger att de aldrig mött honom, så svarar Jesus
att han levde bland oss i gestalten av sina minsta bröder.
Vilka är då Jesu minsta bröder?
Jesu bröder är de som gör den himmelske Faderns vilja,
som följer Jesus.
Det som kännetecknade de rättfärdiga var, att ingen av
dem var medveten om, att de gjort något gott.
De blev inte frälsta på grund av deras egen förtjänst, utan
av Guds nåd genom Jesus. Att ge de hungriga mat, förse
den törstige med vatten, ge de hemlösa husrum, ge den
fattige kläder, ta hand om sjuka och fängslade. Allt detta
måste vara en naturlig konsekvens av vår kristna tro.

Älskar man Kristus, så visar det sig också i vardagens
verklighet. Så var det när kristendomen kom till vårt land,
människan fick ett värde. Man slutade att sätta ut de
oönskade barnen i skogen. Man knuffade inte längre ut de
gamla och orkeslösa utför ättestupet. Så har det alltid varit
där missionen verkat.
De som stod där till höger visste inte med sig vilka goda
gärningar de gjort. Det var en frukt av tron på Jesus. Han
som är grunden för vår frälsning, vår frälsare Jesus
Kristus, som förlåter oss alla våra synder.
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.
Det är inte modernt att tala om att en människa kan gå
förlorad. Men Jesus säger tydligt, att det finns en dubbel
utgång. Samtidigt vet vi att Jesus inte vill att någon enda
människa ska gå förlorad. Han som har gjort allt för att
hela världen ska bli frälst. Det var därför han kom. Det var
därför som han led dödens kval på det mellersta korset.
Det var därför som han vann uppståndelsens seger till
evigt liv för var och en som tror på honom. Det är därför
som han berättar för oss om vikten att tro på honom.
Dessa som står till vänster om honom, de hade gjort
många fantastiskt goda gärningar. Det var bara en sak som
fattades dem och det var att de inte hade omvänt sig till
Jesus.
Jesus säger: Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon
av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.
Det är alltså viktigt för den kristna församlingen att hålla
samman, att inte se fel och brister i varandras liv.
Att leva i förlåtelsen.

Att bedja för varandra.
Domsöndag upplevs av många som en dyster dag.
Men för en kristen är domsöndagen en glädjens dag, när vi
ser fram emot att Jesus ska komma åter och vi ska få höra
hans röst: Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och
överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse.
Då blir det en jubeldag.
Då ska det visa sig att det höll att tro på Jesus.

