
FREDDY FIELLHEIM
38 Nir si vi de fremmed og tok imot de, eller naken og kledde de? 39 Nir

si vi de sjuk eller i fengsel og kom til de?'4O Og kongen ska svare dem:
'sannelig, je sier dere: Det dere giorde mot 6n av disse mine minste sosken,

har dere giort mot meg.'

f dette avsnittet fra Matteus 25, kapittel sitter Menneskesonnen pi si trone

I "i herligheb, omgitt av engleskarer. Foran ham, alle folkeslag samla.

Et storslitt bilde som skal vise frem oppglsrets time og dommen. Den rettfer-

dige dommeren sier ikke et ord om drap, tjueri, utroskap, logrr eller gridighet.

Han preker folkelig om vennlighet mot <<disse mine minste>, og om ubehage-

lige alternativer, evig liv eller evig straff.

Vi kan huske det eller fortrenge det. Menneskeverd bygges nedenfra med

rettferd for dem som strever og har store byrder. Derfor sier Jesus pi si him-

meltrone <je> om fattige uten kler, fremmede uten land.

/1 udsfornektelse er fornektelse av medmenneskers lidelse.

\ff Frelse? Den oppmerksomme leser av Bibelen vil finne prov pi at Guds

rike fins mellom mennesker. Dvs. gjennom oss. Vi er slamrende dorer for en

mektig vind som rosker opp i sovnig seh,tilfredshet Stille sult og tsrste hos

fattige. Oppsoke sjuke og fengslede. Apne hjerted ara for fremmede - 400 pa-

pirlose barn er p.t. uten oppholdstillatelse i Norge. Der du ferdes uwikles dine

ferdigheter.

./--'t uds rike er n&rmere enn vi har lert 6l tro. Det oppstir nir vi vender oss om

Util vir neste med ipne armer og ipent ansikt.

Mens ulykksalige fristes til i kope etter vellykkethet, suksess, kjendiseri, ser

det guddommelige <je> etter fattige, flyktninger og sjuke. Allerede Jesaja-
profetiene om Messias gir klar beskjed. Mesteren var vel kjent med sjukdom.

Han hadde ingen herlig skikkelse.

A bli menneske gjennom medmenneskelighet er det radikale budskapet i

disse versa fra Matteus. Hjelpe til, l1.tte, duge, dele.

Se bedre etter, for frihet vokser nedenfra i okokrisas tid, med jordsvart mot-

stand, som kjempende medmenneskelig forpliktelse og solsikkeglimt av salighet.
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