
Söndag före domsöndagen 2020 11 15 
Var kommer du att vara när dörren stängs? 
Text: Matteus 25:1-13 (Läs gärna texten innan du läser vidare) 

 

Tio unga flickor, tio jungfrur, olika översättningar använder olika ord. 

På Bibelns tid var det nog så att unga flickor som regel faktiskt var 

jungfrur, dvs de hade ännu inte debuterat sexuellt.  

Jesu berättelse stämde inte överens med hur ett bröllop brukade gå till 

på den tiden. Så var det ganska ofta med Jesu liknelser, poängen var 

viktigare än realismen i berättelsen. Kom därför ihåg att Jesu liknelser 

oftast bara har en poäng. I den här liknelsen verkar Jesus själv ge 

uttryck för vad som är poängen: ”Håll er därför vakna. Ni vet inte när 

dagen och timmen är inne.” 

Hela livet hänger ihop, särskilt för en kristen. Du döptes en gång. Det 

var inte en punktuell händelse utan den händelsen följer med hela 

livet. Du har inte blivit döpt, du ÄR döpt. Dopet leder dig till Kristus 

och därmed till det eviga livet. Det hänger ihop under hela ditt liv. Om 

det är så för dig, då är du redo. 

En liten söt historia: Mannen och kvinnan hade varit gifta i femtio år. 

Den heta förälskelsen hade mognat till en djup kärlek. Uttrycken hade 

förändrats. Kvinnan sa till mannen: när vi var unga brukade du sitta 

nära mig. Mannen kom och satte sig på bänken intill kvinnan. 

Kvinnan sa: när vi var unga brukade du krama mig innerligt. Mannen 

omfamnade kvinnan med sina armar och åldrade händer. Kvinnan sa: 

när vi var unga brukade du rufsa mig i håret och nafsa mig i 

örsnibbarna. Mannen reste sig och gick iväg. Kvinnan sa till mannen: 

vart ska du gå? Mannen sa till kvinnan: vänta, jag ska bara hämta 

mina tänder. 

En förälskelse i Jesus kan uppstå igen, efter många år som kristen. Din 

mun har en stor betydelse för detta, att du säger till Jesus att du älskar 

honom, att du säger till andra att du älskar Jesus. Det betyder något, 

det förändrar din relation till honom. 

Kärlek och humor i ett livslångt äktenskap. Så är det med dig och 

Jesus. Eller …? Tills döden skiljer oss åt, heter det ju. Jesus sade: 

"Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han 

än dör, och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. 

Tror du detta?” Joh 11:25-26 

För några år sedan var det en skjutning i en baptistkyrka i Texas. Det 

hände under en lovsångsgudstjänst och tjugosex människor blev 

dödade. Mitt i livet, mitt i en lovsång, hände det. Livet tog slut. 

Dörren stängdes. Vem hade kunnat ana det? Var de redo, de tjugosex? 

”Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne.” 



Tillbaka till de tio unga flickorna och bröllopet. På den tiden brukade 

brudgummens vänner hämta bruden till brudgummen och så förde han 

själv henne över tröskeln. I 1Mos 24 kan vi läsa om ett sådant 

traditionellt förfarande, när Abrahams tjänare ger sig iväg för att 

hämta en hustru, Rebecka, åt sonen Isak. I Jesu berättelse verkar det 

som om brudgummen själv är iväg för att hämta sin brud. 

Brudgummen är förstås Kristus och bruden är hans församling.  

Nu väntade de tio flickorna på brudgummen. Natten blev sen och de 

somnade. När så brudgummen plötsligt dök upp så blev det bråttom. 

Alla var inte redo. Herren begär inte det omöjliga av dig. Alla kan 

somna på sin post. Alla kan misslyckas. Alla syndar. Men frälsningen 

ligger inte i att vi är fullkomliga, den ligger i att den fullkomlige dog 

på ett kors och uppstod igen för vår skull. Har du tagit det till dig? Har 

du gjort det till ditt enda liv? 

Det livet bär även om vi skulle somna på vår post. Men har vi inte det 

livet så är det vanskligt att sova, för Kristus kan komma tillbaka 

snabbt som en gevärskula i en baptistkyrka i Texas.  

Att sova betyder ju inte vanlig sömn här, det förstår du kanske. Att 

sova handlar om att låta livet handla om mycket runt omkring själva 

kristusrelationen, sådant som kanske inte hör till livet med Kristus, 

sådant som faktiskt håller oss borta från honom. Det kan bli så att det 

inte finns tid att ändra på sitt liv. Gud har inte sänt sin Son till världen 

för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. 

Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är 

redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. Joh 

3:17-18 

Varför fick de fem inte låna olja av de fem som hade? Man kan inte 

låna en relation, man kan inte låna ett liv. De fem hade haft olja i sina 

lampor. Nu räckte den inte och det skulle visa sig att det var för sent 

att ordna detta, att fylla på. Är det så också med en människas tro och 

relation med Herren? Hur har du det? Känner du att du en gång var 

vaken och stark i tro och relation men är numera sömnig? Kanske, 

eller kanske inte. En barnatro kan under en tid leva på föräldrarnas tro, 

men den behöver bytas i en egen relation med Herren och Frälsaren, 

Jesus Kristus. Det är det som det betyder att ha olja i sin lampa. 

Men allra bäst är förstås att vara helt redo, att inte somna, att syssla 

med rätt saker i livet och att ha det rätt ställt med Gud och Jesus varje 

dag. Var kommer du att vara när dörren stängs, var i livet och var i 

dina relationer? ”Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och 

timmen är inne.” 
 


