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Yttersta domen
I Guds, Faderns och Sonens och den Helige Andes, namn. Amen.
Bön: Käre himmelske Fader! Gör oss beredda inför den stora domens dag. Ge oss
din helige Andes gåva så att vi av hjärtat tror på ditt evangelium. Låt oss så med
glädje få möta din Son, Jesus Kristus, när han kommer tillbaka till domen och låt oss
med uppståndna, förhärligade kroppar få gå in i himmelens härlighet tillsammans
med alla trogna och så få vara hos dig för evigt. Amen.
Dagens predikotext den 3:e årgången är hämtad ur Matt. 13 kapitel där de heliga orden lyder så i
Herrens namn:
Jesus framställde för sina lärjungar denna liknelse:
Himmelriket är som ett nät som kastas i sjön och fångar fisk av alla de slag. När det blir
fullt drar man upp det på stranden och sätter sig och samlar de goda fiskarna i kärl, men de
dåliga kastar man bort. Så ska det bli vid tidens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda
från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder
(Matt. 13:47-50).
[Efter läsningen:]
Men Du Herre förbarma Dig över oss. Gud, vi tackar Dig.
Predikan idag handlar om himmelriket, Guds rike. Jesus beskriver det som ett
fisknät som kastas i sjön och fångar fisk av alla slag. I fornkyrkan blev fisken en symbol
för den kristna människan. Det grekiska ordet för fisk, IChThYS, utgörs av de första
bokstäverna i ett grekiskt uttryck som betyder Jesus Kristus, Guds Son, Frälsaren.
Ἰησοῦς (Iesous), X (ch) står för Χριστὸς (Christos), Θ (th) står
för Θεοῦ (Theou, som betyder ”Guds”), Y står för Υἱὸς
(Hyios, som betyder ”Son”) och Σ står för Σωτήρ (Soter, som
betyder ”Räddare”).
Så användes fisksymbolen som ett tecken för de kristna, särskilt när de var utsatta
för förföljelser och behövde samlas i hemlighet. Man kan t.ex. se sådana symboler i
katakomberna i Rom och på andra ställen.
Inför domens dag undervisar nu Jesus om hur han samlar sin kyrka i alla tider ända
fram till tidens slut. Vi säger därför:
1. Kyrkan består av alla troende i alla tider.
2. I domen förkastas alla som inte tror.
3. Tron är Guds gåva genom evangelium.
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1. Kyrkan består av alla troende i alla tider.
Nätet som kastas ut för att fånga fiskarna är Guds ord som predikas i hela världen.
Människan har syndat ända ifrån Adams och Evas fall och kan inte själv komma i
kontakt med Gud. Varje människa är född med synd. Hur vi än anstränger oss kan vi
inte av egen kraft komma till Gud. Det är som när människorna försökte bygga
Babels torn ända upp till himmelen. De gjorde detta i sitt högmod för att göra sig ett
berömt namn. ”Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn med spetsen uppe i himlen! Låt oss göra
oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.” (1 Mos. 11:3). Men Gud stoppade
bygget och förbistrade språket så att människorna inte längre kunde tala samma
språk. Detta väldiga, misslyckade husbygge, som verkligen skedde i historien, är
samtidigt en bild av hur människan i sin synd och i sitt högmod försöker nå upp till
Gud genom sina egna ansträngningar, sin egen fromhet, sina kunskaper och egna
filosofier. Men Gud har stängt vägen. Han visar med sin lag att syndens lön är döden
och förtappelsen. Om vi kunde hålla lagen fullkomligt skulle vi få evigt liv genom
lagen. Men ingen kan göra detta. Hjärtat är fullt av onda begär. Jesus säger:
Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren. För från
hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, sexuell omoral, stöld, falskt vittnesbörd och
hädelser. Sådant gör människan oren (Matt. 15:18-20).
I sin kärlek sänder Gud ut profeter och apostlar som förkunnar Guds ord. De
avslöjar synden och kallar människan till omvändelse. De predikar sedan evangelium
om frälsningen genom Jesus Kristus. Så är Guds ords predikan det nät som i alla tider
fångar in människor till Guds rike. Alla de som i sina hjärtan tar emot evangelium och
tror på det blir frälsta. Detta sker både genom det predikade och lästa ordet, genom
dopet, avlösningen och nattvarden. Så samlar Gud sin kyrka i alla tider.
Men bland fiskarna finns både goda och dåliga. De goda är de sant troende, de
som den helige Ande har omvänt och fött på nytt. De dåliga är hycklare som i det
yttre tillhör kyrkan, men i sitt inre fortfarande är oomvända. Vi kan inte se vilka dessa
är, men Gud vet det.
Men Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner de sina, och: Var och en
som åkallar Herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdighet (2 Tim. 2:19).
Detta är en tröst för dem som av hjärtat tror på Kristus, men en allvarlig varning
till dem som visserligen är med i kyrkan, men som inte tror utan tillhör de ogudaktiga.
De har ett sken av fromhet, men befinner sig i verkligheten i djävulens rike.
2. I domen förkastas de som inte tror
I vår text säger Jesus om de dåliga fiskarna:
När det blir fullt drar man upp nätet på stranden och sätter sig och samlar de goda fiskarna i
kärl, men de dåliga kastar man bort. Så ska det bli vid tidens slut (v. 48f).
Här i tiden sker det redan en dom i kraft av ordet. Det kallas i Bibeln att domen
skall börja på Guds hus. Genom lagens ord dömer Gud vår synd, men genom
evangelium upprättar han oss i tron och styrker den. Den som därför med allvar
lyssnar på Guds lag förstår att han eller hon är en förtappad syndare. Så talar Gud
allvar med varje kristen. Han vill att vi skall förstå och bekänna vårt syndafördärv.
Han dömer vår gamla människa, som alltid finns kvar så länge vi lever. Han dömer
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också hycklarna på samma sätt som han fördömde fariséerna och de skriftlärde. De
satt själva på Mose stol och gjorde anspråk på att vara de främsta i Guds församling.
Men Jesus uttalar lagens ord om dem:
Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare! Ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men inuti
är de fulla av rofferi och hämningslöshet. Blinde farisé, rengör först insidan av bägaren, så blir
också utsidan ren.
Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare! Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser de fina ut,
men inuti är de fulla av de dödas ben och all möjlig orenhet. Så är det också med er. Utanpå ser
ni rättfärdiga ut inför människor, men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska (Matt.
23:25-28).
Så riktar Guds ord också idag dessa domens ord till alla dem som menar sig vara
goda kristna och som vill framstå som bibel- och bekännelsetrogna, men som i sina
hjärtan och sina liv inte tror och förtröstar på Herren, utan går sina egna vägar. De
har inte blivit förkrossade av lagen, de har inte velat ta emot Guds dom över sina liv
och de lever i verkligheten i otro och syndens mörker. Ve dem på domens dag, då det
skall bli uppenbart vilka som var sant troende och vilka som var hycklare. Om dessa
säger Jesus i vår text:
Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande
ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder (v. 49f).
3. Tron är Guds gåva genom evangelium.
Det är inte på något sätt självklart att Gud skulle förbarma sig över världen. Om
Gud hade velat hade han med rätta kunnat fördöma hela världen på grund av
människornas synd. Vi har inte förtjänat något annat än dom och förkastelse.
Men i sin nåd sände Gud sin egen Son. Han blev sann människa, en av oss med
samma natur som vi, fastän utan synd. Så bar han alla människors synd i sin kropp
och blev straffad med korsets död. Profetens Jesaja predikar för alla tider om Kristus
med orden:
Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för
att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick
sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom (Jes. 53:5f).
Så blev Jesus dömd till döden för våra synders skull. Domen gick över honom för
att hela världen skulle bli frikänd. Så blev Guds vrede stillad. Därför uppstod Kristus
rättfärdiggjord. Därför skriver aposteln:
Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas
rättfärdighet lett till ett frikännande, till liv för alla människor (Rom. 5:18).
Den som är bekymrad för sin synd och vet sig vara en förtappad syndare skall
bekänna detta inför Herren och så fly till Guds evangelium. Budskapet om den eviga
försoningen gäller hela världen, alla människor utan undantag. Ty det står:
Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens
(1 Joh. 2:2).
Detta är evangeliets gåva som Gud räcker fram till oss här och nu i ordet och
sakramenten. Var och en som tror detta får evigt liv.
Amen.
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Bön.
O Herre Jesus Kristus, inför vars tron jordens folk skall stå församlade och vänta på
ditt domsord. Vi ber dig av allt hjärta: Hjälp oss att alla våra dagar här på jorden i
trohet böja oss för samvetets dom och i tro ta emot din oförskyllda nåd. Låt denna din
nåd omskapa våra hjärtan och liv, så att en gång på räkenskapens dag
barmhärtigheten må berömma sig mot domen. Låta oss vänta på domens dag i
ödmjuk och fast förtröstan, att den oförskyllda nåden även då skall vara ny, och att
den som tror på dig inte skall förgås, utan ha evigt liv. Du som lever och regerar med
Fadern och den Helige Ande, välsignad vare du i evighet. Amen.
Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt,
förmanat och varnat oss. Hans Helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi inte
må vara glömska hörare, utan ordets görare, och så dagligen tillväxa i tro, hopp,
kärlek och tålamod intill änden, och bli evigt saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

