
Dag 30 morgon

För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var 
främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte 
mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när 
såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig 
som främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i 
fängelse och kom till dig? Då ska Konungen svara dem: Jag säger er sanningen: Allt vad ni 
har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.

Matt. 25:40

Kungen säger inte detta som något beröm, utan han bevisar med de orden, att han känner
dem som sina vänner, och att det därför är just de och inga andra, som får ta himmelriket 
i besittning. Och de minns inte att de skulle ha gjort de nämnda goda gärningarna mot sin
Herre. Jesu får är ett blygsamt och tillbakadraget släkte. De har blivit det genom ideliga 
påminnelser om deras synder och fel och brister. Men Kungen vidhåller att det verkligen 
är sant vad han säger, fast på ett annat sätt. 

Det är genom vår inställning till hans minsta bröder som han känner oss som sina vänner.
Vilka är då dessa? Jesus förklarade det i början av sin predikoverksamhet: Han visade på 
dem som lyssnade till hans förkunnelse: Se, här är min mor, och här är mina bröder! Den 
som gör Guds vilja, den är min bror, min syster och min mor. Mark. 3:34,35. Att göra 
Guds vilja är att tro på den som Gud har sänt, Jesus.

Fariséen i templet hörde inte till dessa Kungens minsta bröder. Han var stor i sig själv och 
behövde ingen Frälsare. Men publikanen, som slog sig för bröstet och bad: "Gud, 
förbarma dig över mig syndare", var en av dem. De som är fattiga i anden är Jesu minsta 
bröder, de som ser sin brist på rättfärdighet och söker nåd hos Gud, de som begär att få 
skyla sin nakenhet med Kristi rättfärdighet, de som lider av sitt hjärtas ondska och längtar
efter befrielse från sin gamla människa. Dessa är Jesu minsta bröder, som han älskar. 
Älskar vi dem, då vet han att vi är hans vänner.

Tack, Jesus, för dina minsta bröder ibland oss! Vi får vörda och prisa dig genom dem.


