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Den godehyrdesomdommeren
SidstesPndagi kirkeflret
Matt.25.3I-46.

AF KAI KJER.HANSEN

teol.dr.

Kirkeflretssidstespndager blevet
kaldt domssondagen.Som en orientalsk hyrde om aftenenskiller firene
fra de uregerligebukke, sidan skal
Jesusggredet, nflr
Menneskespnnen
han kommer i sin herlighed.Den gode hyrde - Jesus- er ogsflden retferdige hyrde, dommeren.Fflrenereprresentererdem, der har gjort godt
mod andre,mensbukkenerepresenterer dem, der har gjort mere godt
mod sig selv end mod andre,ja, ikke
enganghar opdaget,at andrehavde
brug for dereshjrelp. De sidstefflr
evig straf, de forste evigt liv. Forta-

belseeller frelse. En tredje mulighed
ord ikke.
giver domsspndagens
En overfladisk lesning af teksten
kunne fi en til at mene,at mennesker tilsiges evigt liv, nflr de g0r godt
mod de sultendeog tprstende,de
fremmedeog forfrosne, de sygeog
de frengslede.Budskabeti teksten
skulle sfrvere, at Gud m@deros i
medmenneske,som
vort n@dlidende
der si skal visespraktisk nrestekrerlighed imod, og alt aftrangig af
hvordan vi handlermod vort medmenneske,skal dommen over Jesu
disciple - og dermedden kristne kirke - vrre. Nogle har endoghrevdet,
at der slet ikke talesom - eller til disciplene,men om hedninger,der
ikke har h6rt evangeliet,og som
henholdsvisfrelseseller fortabes,alt
efter om de har vist nodlidendemenneskervelgerningereller ej.
En sfldanforstielse nflr imidlertid
ikke ind til nerveni Jesubudskabog
kommer da ogsflpfr kollisionskurs
med hovedbudskabeti Jesuforkvndelse.

Langt bedre er det at rette opmerksomhedenimod, hvem Jesus
misigter til, nir han taler om >>disse
ne mindstebr@dre<,som der enten
goresgodt imod, eller som ignoreres. Hvem tanker Jesuspi? I udsendelsestalen.som Mattheus skriver
om i kapitel 10, findes et nerbeslagtet udtryk pfl Jesulaber, nemlig
>dissesmi<. I discipeltaleni kapitel
18 defineres>dissesmfl<som mennesker,der tror pf; Jesus.
Jesu>mindstebrodre<er altsfl
hansdisciple,>de smA<er hans
medarbejdere,som han udsender
som sinereprasentanter.I udsendelat
sestalener det et hovedsynspunkt,
Jesus,og at
disciplenerepraesenterer
de, der tagerimod disciplene,tager
imod Jesus.Med andreord: den konkrete mflde,folk forholder sig til disciplenepfl, rgber deresforhold til
Jesus.
Nflr kongen i domss6ndagens
tekstsigertil dem, der lignesmed
fflrene:>>Alt,hvad I har gjort mod en
af dissemindstebrodre.det har I

gjort imod mig<<,er meningenaltsfl
den, at nflr menneskerhar gjort velgerningerimod Jesuudsendinge,har
de dermedvist, at de har taget imod
den frelse. som Jesusrekker dem
gennemsine disciple.
Og nir kongen siger til dem, der
sammenlignesmed bukkene: >Alt,
hvad I ikke har gjort mod en af disse
mindste,det har I heller ikke giort
mod mig<, taenkesder pi mennesker,der har ignoreretden frelse,
Jesustilbyder gennemsine disciple
ved ikke at yde dem hjalp.
Folks forhold til Jesuudsendinge
viser, hvordan de stiller sig til Jesus
selv og den frelse,han tilbyder.
ForstAetsfrdanf4rer afsnittetom
verdensdommeni domss0ndagens
tekst ikke ind i en kras gerningsretfrerdighed.Afsnittet bekrcfter derimod det nytestamentligevidnesbyrd
om, at frelseog evigt liv er en gave,
der skrnkes ved tro pi Jesus.
Nir detteer gjort klart, er der al
mulig grund til at understrege,at
tekst ikke kan brudomss@ndagens

ges som undskyldningfor ikke at
komme en nodlidendemenneskehed
til undsetning. Der er i denneforbindelsenok af andreteksterfra
bide Det Gamle og Nye Testamente
at henvisetil, tekstersom udfordrer
til medlidenhedmod de sultendeog
de fremmedeog forfrost@rstende,
ne, de sygeog de frengslede- en
medlidenhed,som ikke blot kommer til udtryk i ord, men i aktiv
handling.
Som god j0de gentogog bekrreftedeJesusnemlig Mosesord: >Du
skal elskedin neste som dig selv.<<
Men det er ikke den sag,der er i fotekst.
kus i domss@ndagens
I tekstenpi kirkeflretssidstesondag er der ikke sat sporgsmilstegn
ved, om Jesuser den godehyrde.
Men den gode hyrde er ogsi dommeren.I Jesuforkyndelseudelukker
de to forhold ikke hinanden.
Gad vide, om vi som kristen kirke,
her kort tid f6r vi skal skrive ir
2000, tOr fastholdebeggeforhold og lade os tilsige af dem?

