
Dag 30 afton

Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade, 
till den eviga elden, som är beredd åt djävulen och hans änglar. För jag var hungrig och ni 
gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni 
tog inte emot mig, naken och ni klädde mig inte, sjuk och i fängelse och ni besökte mig 
inte. Då ska de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller 
naken eller sjuk eller i fängelse och hjälpte dig inte? Då ska han svara dem: Jag säger er 
sanningen: Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för 
mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. 

Matt. 25: 41- 46

Det fanns tillfälle att bli bekant med Jesus, när han kom till dem genom evangeliet med 
erbjudande om nåd och förlåtelse. Men de ville inte lyssna. Deras hjärtan var inriktade på 
egen förtjänst, eget ansvar, egen fromhet, egen bön och egen tro. Eftersom de inte hade 
tagit till sig Guds lag, som avslöjar människans onda inre, förstod de inte vad synd är, och 
därför ansåg de sig inte heller behöva nåd och förlåtelse. Därför kände de ingen 
gemenskap med Jesu minsta, som hungrade och törstade efter rättfärdighet. De hade inget
sådant att ge dem.  

Dessa förbannade gav inte åt Jesu minsta den mat och dryck som de behövde, budskapet 
om nåd och förlåtelse i kraft av Jesu blod, de gav dem inte Kristi rättfärdighets kläder och 
besök-te dem inte med tröst och uppmuntran från evangelium. De älskade inte Jesu 
vänner, därför att de inte älskade Frälsaren själv och hans erbjudande om nåd. 

De har inget att försvara sig med mot dessa anklagelser. De vet att vad Kungen säger är 
sant. Därför går de bort och kommer inte tillbaka. Men de rättfärdiga blir kvar hos sin 
Kung i hans eviga rike. 

Gud, vi är alla av naturen vredens barn och dina motståndare, men du har i stor kärlek 
förbarmat dig över oss. Hjälp oss att inte se med förakt på dina fiender, utan prisa din nåd 
mot oss!


