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Evangeliet om domen 

Predikan av Sune Fahlgren i S:t Peters kyrka, domsöndagen 2020 

 

I centrum för Jesu budskap står ”himmelriket”, alltså en ny världsordning där Guds vilja sker. 
Idag ska vi lyssna till vad Jesus har att säga när han gick djupare in på vad som kännetecknar 
den nya världsordningens ankomst. För att öppna åhörarnas sinnen hade Jesus en 
framgångsrik metod: Han talade med hjälp av berättande liknelser.  

Dagens evangelium är en sådan liknelse som finns i Matteus-evangeliets trettonde kapitel. Det 
är den sjunde och sista liknelsen i vad som brukar kallas ”liknelsetalet”.  

De sju liknelserna ger tre olika perspektiv på himmelriket – den nya världsordningen. Första 
liknelsen handlar om himmelrikets hemlighetsfulla sådd. Sedan kommer tre stycken om dess 
oväntade tillväxt, och temat för de sista tre är de ovärderliga skatter som himmelriket ger: 
först som en dold skatt i åkern, sedan som pärlor och sist som fiskar. Detta med fisk som något 
värdefullt, det först förstod hans tolvlärjungar. De hade försörjt sig på havets skatter. 

Nu lyssnar vi till dagens evangelium: 

Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i 
det. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda 
fisken i korgar och kastar bort den dåliga. Så skall det bli vid världens slut. Änglarna skall 
gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall 
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man gråta och skära tänder. Matt 13:47  

 

GAPET 

Kyrkoårets sista söndag påminner oss om det gap som uppstått mellan vad som faktiskt är och 
vad det borde vara, alltså gapet mellan det vi vet är rätt men som ändå blivit fel. Det gapet har 
avgrundsdjup. Som moraliska varelser, ansvariga för vårt liv, kan vi inte strunta i att det ”goda 
som vi vill, gör vi inte, men det onda som vi inte vill, gör vi” (jfr Rom 7:15). 

Syftet med att idag påminna om detta gap är att väcka oss till ett nödvändigt krismedvetande. 
Men också för att ge mer tillförsikt till Jesus Kristus. Han kan föra oss igenom krisen. 

Var och en som tar sig tid att lyssna till hur det faktiskt är ställt – både med en själv, med Guds 
församling och med samhället – ser gapet: Du hör tydligt ropen från dem som torteras för sin tro, 
från dem som förtrycks, från dem som drivits på flykt från sina hem, från alla föräldralösa. Du här 
ropen från offren för den pågående farsoten. Du hör ropen från haven som är döda på liv på grund av 
människans rovdrift, från fåglar som förlorat sina mellanstationer på sin långresa mellan högan nord 
och Afrika, därför att dalgångar exploaterats och vatten leds bort till lyxhotell. Så var det inte tänkt, 
men så är det! 

Kyrkoårets sista dag kan få inspirera dig att ta vara på dina egna erfarenheter av det som skaver i ditt 
kristna liv – gapet mellan hur det egentligen är och vad du vill att det ska vara. 

Jesu liknelse om fiskar handlar också om ett gap. Han beskriver fiskar som inte går att använda och 
fiskar som går att använda. Liknelsens ord om ond och rättfärdig betyder i praktiken ”inte 
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användbar” och ”användbar”. Jesus gör alltså ingen moralisk bedömning av fiskar. Men en fiskare 
måste skilja på fiskar och fiskar. Det är också vad fiskare gör när de kommer i land med sin fångst.  

Denna åtskillnad – detta klargörande av gapet – heter på grekiska krisis, ett ord som på svenska är 
dom. En domsakt är alltså något nödvändigt. Den dom som Jesus talar om genom en liknelse om hur 
fisk skiljs från fisk är alltså inte straff, fördömelse eller hämnd. Domen synliggör däremot det gap 
som uppstått mellan vad det faktiskt är rätt och vad det som är totalt fel. Domsöndagen är seendets 
dag. Det är en dag att spegla sig i. 

Det är därför som psaltarens psalmer har ett ”halleluja” när det står att ”Gud kommer för att döma 
folken” (Ps 9, 96, 98 o a). Det är Gud (i liknelsen Guds änglar) som dömer, inte andra människor. 
Och resultat blir insikt om det som är fel. Tolvstegsrörelsen kallar det för att komma till ”ruta ett”. 
Seendets dag är början på en upprättelse till att leva rätt, vara användbar, bli en himmelrikets skatt. 

Ordet krisis används intressant nog också i klassisk grekiska om sjukdomsförlopp som kommit in i 
något dramatiskt, men som just därför leder till en vändpunkt då allt rör sig till något bättre.  

Därför är budskapet om domen ett evangelium, ett gott budskap. Varje dag och särskilt på den 
yttersta dagen tar Gud mänsklighetens syndiga sjukdomsförlopp fram till en vändpunkt, till en kris. 
Domens syfte är alltså att synliggöra gapet, och att peka på Kristus som redan tagit domens 
konsekvenser sig.  

Som i liknelsen vi lyssnade till är idag allt blandat – ”ont” och ”rättfärdigt”. Men en dag ska den 
skillnad framstå som redan finns mellan det som är och hur det borde vara. Domen gäller alltså inget 
något nytt. Det är det gap som redan föreligger och som vi medverkat till. Men syftet med domen är 
att något nytt: En ny världsordning. Himmelriket. 
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TVÅ LEDORD 

Till dig som vill funderar vidare på Jesu liknelse om fångsten och tankar om domen ska jag ge två 
ledord. De två ledorden är ”relation” och ”prestation” – två begrepp som ibland helt felaktigt ställs 
mot varandra.  

Domsöndagen väcker viktiga frågor om sambandet mellan relation och prestation, när det gäller det 
kristna livet. Odlar du relationer som främjar ett kristet liv? Vilken livsinriktning vittnar dina 
gärningar, dina prestationer om?  

Ett kännetecken på det kristna livet är att relation och prestation samspelar. Relationen färgar 
prestationen, och prestationen formar relationen. Därför kunde kyrkofadern Augustinus säga: ”Älska 
Gud och gör vad du vill.” Tanken hisnar! 

Jag är övertygad om Gud skapat oss till en relation med sig. Även Guds eget väsen tycks vara 
relation, vilket blir tydligt i bekännelsen av Gud Fadern, Sonen och Anden. Teologer menar att 
Anden är just relationen, livsflödet mellan Fadern och Sonen. Anden, livsflödet, bor också i varje 
kristen.  

Kanske är livets djupaste mening relation. Att vi berör varandra. Att ditt hjärta kommer emot mitt. 
Om vi har någon relation avslöjas i vår prestation, det vi gör för varandra, men kanske inte så vi ser 
det själva.  

Prövostenen i Jesu liknelse om fiskfångsten stavas prestation, d v s vad du åstadkommit, om du gjort 
vad som är ont eller rättfärdigt. Men prövostenen kan också stavas relation, d v s har din relation 
med Gud lett till att du ser och älskar honom i din medmänniska.  
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DIN LÄNGTAN 

Till dig som längtar efter mer relation till Jesus Kristus och mindre prestation vill jag säga: Jesus 
längtar också efter dig. Du lever nu. Du har tid. Det finns något mer att upptäcka. I kärleken finns 
ingen fruktan. Barmhärtigheten triumferar nu och i all evighet. 

Till dig som längtar efter mer prestation i det kristna livet – mer action än relation – vill jag säga: 
Dina medmänniskor kallar dig. Du lever nu. Du har tid. Gör det goda, det sanna, det sköna. 

Den stora längtan som finns i Kristi kyrka uttrycks så här: Amen. Kom Herre Jesus Kristus. Kom! 

 

Sune Fahlgren 


