
Matt 25:31-46 
Se människan är dagens tema 

Eller Ecce Homo som det heter på latin.  

Det är det som Pontus Pilatus ropar ut i Johannesevangeliet 

19:4-5  

4Sedan gick Pilatus ut igen och sade till judarna: ”Jag för ut 

honom till er för att ni skall förstå att jag inte finner honom 

skyldig till något.” 5Jesus kom ut, med törnekransen och den 

purpurröda manteln, och Pilatus sade: ”Här är mannen.” 

Fast de flesta av oss som är i min ålder och lite äldre tänker 

nog mer på Elisabet Olsson Wallins utställning på 12 

fotografier föreställande Jesus tillsammans med HBTQ 

personer som turnerade runt i Sverige 1998. Ett turne som 

gladde vissa så klart men som också gjorde att många fick 

väldigt negativa känslor kring just uttrycket Ecce Homo. 

En del av er kanske också minns Ecco Homo altartavlan i 

spanska Borja. Den cirka tvåhundra år gamla. Originalet 

föreställer Jesus med en törnekrona på huvudet. Med tiden 

blev bilden något sliten – något som en närboende kvinna i 80-

årsåldern är 2012 bestämde sig för att rätta till med hjälp av 

färg, pensel och sin egen konstnärliga förmåga, men den blev 

aldrig färdig innan regionens konstansvariga upptäckte att 

någon tagit sig an den. Och istället för att få fixa klart tavlan så 

blev apjesus en världsnyhet och ett tag så strömmade turister 

till det lilla kapellet. Numera har tavlan återfått sin forna 

Jesuslook.  

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns 

berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste 

bilden av vem och hur Gud är. När man läser evangelierna så 

tycker jag mig se att Jesus alltid möter människor i ögonhöjd. 

Fariseerna som kaxar upp sig och vill trycka ner Jesus möter 

han i ögonhöjd och emellanåt sätter på plats. Andra som 

prostituerade, bedragare, blinda, besatta, döva, 

handikappade, långtidssjukskrivna som folk i allmänhet 

verkade se ner på eller undvika att möta blicken på, de möter 

Jesus också i ögonhöjd. Jesus ser aldrig ner på någon och han 

verkar aldrig se bort från någon. Och han möter alltid 

människor med nåd och sanning och kärlek. Så också oss. Han 

möter dig och mig med nåd och sanning och kärlek. Och han 

ser aldrig ner på dig, och aldrig bort ifrån dig. Och det är sån 

Gud är. Han vänder alltid sitt ansikte till dig.  

Idag är det ju domsöndagen.  

Det finns ett allvar i ordet dom. Jag sitter ju och pratar med 

människor på häktet varje fredag och häktad blir man ju i 

väntan på en rättegång där risken finns att man kan bli dömd. 

Förhoppningsvis en så rättvis dom som möjligt. Vi ska också 

dömas den dag Jesus kommer tillbaka och krossar ondskan 

och öppnar upp en ny himmel och en ny jord.  



Och i Nya Testamentets undervisning om domen så finns det 

en dubbelhet som besår av just de där orden nåd och sanning, 

fast i andra ordningen. Det börjar med sanning, Gud vet 

sanningen om mig, men trots det så älskar han mig så oerhört 

mycket att han tog mänsklig gestalt och gick i döden för mig 

för att rädda mig undan domen. Det är nåden. Förlåten, fri, 

ren, utan att ha presterat något för det själv.  

Men sen finns en annan dimension av domen också där Jesus 

poängterar vikten av att livet med honom inte bara får bli 

tomma ord, en falsk fasad, religiös yta, utan att efterföljelsen 

måste få konsekvenser i livet. Och det är det texten från 

matteus 25:31-46 handlar om som vi hörde innan.  

Vi pratade om detta på bön och bibelläsning i kyrkan i torsdags 

och bland annat så konstaterade vi att det nog finns två diken, 

och på senare år kanske vi betonat nåden lite för mycket, om 

man nu kan det. Medan man under andra tider i den svenska 

frikyrkans historia betonat gärningar lite för mycket.  

Själv tänker jag att det egentligen inte finns så mycket 

innanför och utanför, vi och dom. Även om denna texten från 

Matteus verkligen handlar om det: höger och vänster, får och 

getter, evigt liv eller evigt straff - kontraster dragna till sin 

spets.   

Jag har visat denna bilden innan i predikningar, men eftersom 

detta är den första av de sista fyra predikningarna för mig i 

Korskyrkan så får ni en repris.  

Vi vill så ofta dela upp mellan just vi och dom, innanför eller 

utanför. Som den första bilden visar, där allt egentligen 

handlar om ifall du är innanför eller utanför cirkeln, eller 

staketet. Bara du har en bekännelse så är du innanför, men 

sen är det inte lika viktigt hur du lever ditt liv längre. Så länge 

din fasad inte krackelerar så är allt lugnt. Också är det väldigt 

lätt att stå där innanför cirkel och se ner på de där utanför, de 

som inte är som jag, som inte har någon Jesustro. Fariseerna 

var ju just i det läget, stor bekännelse, såg ner på andra som 

inte levde upp till deras standard. Och Jesus tar ner dem på 

jorden hela tiden och säger att det som det handlar om är om 

man tror på honom. Eller som Johannes skriver i 1 Joh 5:11 

Och detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det 

livet finns i hans son. 12Den som har hans son har livet. Den 

som inte har Guds son har inte livet. 

Högra bilden, centerd set, visar just det. Jesus i centrum och 

allt handlar om vart vi är på väg, hur vårt liv och vår längtan är 

orienterad. Så länge vi är i rörelse närmare Jesus så är det 

gott, för det eviga Livet finns ju i honom.  

Det finns en story om en av rövarna som hängde bredvid Jesus 

vid korsfästelsen. Han säger ju innan de dör ”Tänk på mig när 



du kommer till ditt rike” och Jesus svarar: ”Redan idag ska du 

vara med mig i paradiset”. Och på domens dag så slås 

böckerna upp och Jesus vänder blad och säger ”Dags för den 

botfärdige rövaren”. Han tar ett steg fram och Jesus börjar 

granska hans jordeliv. 2Du har alltid varit god, Du har besökt 

dom som varit i fängelse. Du har gett  fattiga mat och kläder. 

Ditt hem har varit öppet för andra.” Rövaren lyssnar med 

stigande förvåning. Till slut knackar han försynt Jesus på axeln 

och säger: ”Ursäkta, det där är inte mitt liv. Jag är rövaren om 

du kanske minns mig, vi hängde bredvid varandra. Du måste 

ha vänt två sidor i boken. Det liv som du läser upp måste vara 

han som står bakom mig.” Då lägger Jesus ner boken och ser 

på rövaren med sina goda ögon. Ecce Homo. Och så säger han: 

”När du och jag hängde på våra kors så bad du om en tanke, 

och jag öppnade paradiset för dig, Men jag gjorde en sak till 

som du inte märkte, jag bytte liv med dig. Jag tog alla dina 

våldtäkter och bankrån in i min kropp och försonade dem i min 

död. I gengäld fick du mitt liv. Allt vad jag har gjort räknas som 

om det är gjort av dig. Gå in i din Herres glädje”. 

Så även för den som orienterar sitt liv till att följ Jesus i sina 

sista timmar så är inte texten i Matteus 25 en text om att det 

är kört för dig om du inte levt ditt liv på rätt sätt. I Jesu ögon är 

ingen människa körd! 

Ofta när jag samtalar med muslimer så talar jag om tanken på 

de två änglarna som antecknar allt vi gör och tänker, både gott 

och ont, på var sin av våra axlar och på domens dag så få man 

se vart vågen faller, Väger det goda över öppnas paradiset, 

väger det onda över öppnas helvetet. Skillnaden i Kristen tro 

är att Jesus dog och tog alla mina misstag, felsteg och synd på 

sig. Allt det som är antecknat på den onda sidan raderas ut, 

det är borta. Om vi i ärlig överlåtelse kommer till Jesus. Och 

istället får vi ta emot livet från Jesus.  

Men ändå så måste den här texten om fåren och getterna, om 

de som såg de minsta och de som inte brydde sig om de 

minsta, den måste få tala till oss idag.  

David Fiske skriver jättebra i tidningen Dagen i fredags om 

berättelsen från Matt 25. För om du lever i centerd set, med 

ansiktet till Jesus och i rörelse med honom och i hans 

efterföljd. Då måste ditt och mitt liv också genomsyras av 

Guds värderingar. Och Gud ser människor! 

Så låt texten utmana dig! Här är det den praktiska kärleken till 

”dessa minsta” som Jesus bryr sig om 

Och låt texten trösta dig, det är Jesus som dömer, inte någon 

pastor som sagt till dig att du är körd, inte Migrationsverket 

som bortdömer någons tro, Jesus ord är sant och behöver 

aldrig överklagas.  

Till sist låt texten förändra dig. Att bjuda den hungrige på 

lunch, bädda soffan åt en bostadslös, sitta vid en sjuksäng, ge 

tid till någon som lider av ensamhet är inte ett valbart tillägg 



för en kristen. Att hjälpa den svage är inte diakonirådets 

uppgift eller några särskilt utvaldas, det är allas uppdrag. 

Frågan är vad du gör av det liv som är ditt.  

Så skriver David : Domens dag är kärlekens dag: Jesus avgör 

om vi levt i kärlek och med kärlek i blicken dömer han oss för 

att kärleken en gång för alla ska segra. Ondskan och hatet 

kommer inte få sista ordet i världshistorien, det kommer Jesus 

se till. Att hatet inte ska få sista ordet bland dina vänner och i 

ditt samhälle, det är du med och avgör. 

Se människan! Det första av fyra Se som jag vill skicka med er 

innan jag slutar. 

Ecce Homo 

 

 


