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20 efter Trefaldighet, tema: Kallelsens allvar; 
evangelietext: Matt 22:1–14. 

1 Jesus talade än en gång till dem i liknel-
ser: 2 ”Himmelriket är som en kung som 
höll bröllop för sin son. 3 Han sände ut sina 
tjänare för att kalla de inbjudna till bröllo-
pet, men de ville inte komma. 

4 Då sände han ut andra tjänare och be-
fallde dem att säga till de inbjudna: Min 
måltid är redo, mina oxar och gödkalvar är 
slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllo-
pet! 5 Men de brydde sig inte om det utan 
gick sin väg, en till sin åker, en annan till 
sina affärer. 6 De andra grep hans tjänare 
och misshandlade och dödade dem. 

7 Då blev kungen vred och sände ut sina 
soldater och lät döda dessa mördare och 
brände ner deras stad. 8 Sedan sade han till 
sina tjänare: Allt är färdigt för bröllopet, 
men de inbjudna var inte värdiga. 9 Gå 
därför ut till vägskälen och bjud alla ni ser 
till bröllopet. 10 Tjänarna gick då ut på 
vägarna och samlade alla de mötte, både 
onda och goda, och bröllopssalen fylldes 
med bordsgäster. 

11 När kungen kom in för att se sina gäster, 
fick han där syn på en man som inte var 
klädd i bröllopskläder. 12 Han sade till ho-
nom: Min vän, hur kom du in hit utan bröl-
lopskläder? Mannen teg. 13 Då sade kung-
en till tjänarna: Bind honom till händer och 
fötter och kasta ut honom i mörkret här ut-
anför! Där ska man gråta och gnissla tän-
der. 14 Många är kallade, men få är utval-
da.” 

Bön: Helige Far, hjälp oss att ta vara på den 
nådatid vi har fått, och den kallelse som du 
ger oss just idag. Kom och förklara för oss och 
hjälp oss att förstå vad du kallar oss till, ge-
nom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 

Om du skulle få i uppgift att välja ut några 
ord, en mening, ur evangelietexten för idag, 
som handlar om kungasonens bröllop, vad 
skulle du välja? 

Kanske du stannar inför de märkliga avslut-
ningsorden: ”Många är kallade, men få är ut-
valda.” Eller de hemska orden om hur man-

nen utan bröllopskläder binds och kastas ut i 
mörkret. Eller ord som också är märkliga: 
”Bjud alla ni ser till bröllopet.” Så brukar man 
väl inte göra? 

Jag vill fästa uppmärksamheten vid orden i 
början av texten: ”De ville inte komma.” De 
orden är en nyckel till hela berättelsen och de 
understryker dagens tema: Kallelsens allvar. 
Det skulle inte ha varit något extra om alla de 
som var bjudna till bröllopet, eller åtminstone 
de flesta, hade kommit. Det är ju det vi är 
vana vid. Men de som var bjudna ville kom-
ma. De rentav misshandlade och dödade tjä-
narna som kungen hade sänt ut med budet. 
Det var verkligen något som inte brukar hän-
da. Tänk att döda någon som kommer med en 
så fin inbjudan! 

Det finns också en fruktansvärd fortsättning av 
att de inbjudna inte ville komma. Kungen 
sänder ut sina soldater och lät döda de här 
mördarna och bränner upp deras stad. Det är 
fruktansvärt att motsätta sig Guds kallelse. 

Vi förstår lätt att liknelsen om bröllopet hand-
lar om kallelsen till himlen, att få vara med 
vid den stora festmåltiden i himlen. Det är en 
livsviktig sak för oss alla, den allra viktigaste 
frågan för oss alla: får jag vara med i himlen? 

Vi ska se på det här ur tre synvinklar. Den 
första är att berättelsen i första hand gäller ju-
darna, särskilt deras ledare. Den andra är att 
den inbjudan också gäller oss i dag. Den tred-
je som vi ska ägna några få ord åt till slut är 
att vi har en uppgift att inbjuda andra. 

1. Judarna förkastade Jesus 

Vi ska notera att Matteus berättar den här lik-
nelsen i ett sammanhang där Jesus vistas i 
templet under den sista veckan av sin verk-
samhet, från måndag till onsdag i Stilla vec-
kan. I Matt 21 berättas om hur Jesus rider in i 
Jerusalem. Sedan berättar Matteus om hur Je-
sus rensar templet från den kommers som 
hade blivit en huvudsak i templet. Nästa dag 
går han till templet och undervisade och kom 
i samspråk med översteprästerna och de älds-
te. Han använde sådana ord att de förstod att 
han talade om dem (Matt 21:31): 
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Tullindrivare och prostituerade ska gå före 
er in i Guds rike. 

Sedan berättade Jesus liknelsen om vingården, 
där vinodlarna tog fast hans tjänare när de 
skulle ta ut ägarens del av skörden. De miss-
handlade och dödade dem. Slutligen tog de 
ägarens son och dödade honom också. Och 
så säger Jesus stränga ord till dem (Matt 
21:43): 

Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk 
som bär dess frukt. 

Här säger Jesus i klara ord hur evangeliet ska 
börja predikas för hedningarna, när judarna 
visar bort det. Det är precis vad Paulus och 
hans medarbetare gör, och som Apostlagär-
ningarna berättar om, när han reser runt bland 
städerna i Mindre Asien och först predikar för 
judarna men sedan för hedningarna, när ju-
darna förkastar hans predikan. Och det är 
precis det som vår text också handlar om. 

Matteus skriver att översteprästerna och fa-
riséerna förstod att det var dem som han tala-
de om. De skulle nu ha gripit honom, men de 
vågade inte, för de var rädda för folket som 
ansåg att han var en profet. Det var när Guds 
tid var inne som allt skulle ske enligt det som 
profeterna hade förutsagt. Han skulle förrådas 
av en av hans egna och föras bort som när 
man för bort ett får att slaktas. 

Efter den berättelse som vi har som text i dag 
följer ännu dispyter mellan Jesus och fariseer-
na och saddukeerna. I Matt 23 varnar Jesus för 
de skriftlärda och fariseerna, och han rentav 
uttalar ve över dem sju gånger. Sedan talar 
han om hur allt det som de nu ser omkring sig 
ska förstöras, också det sköna templet, och 
hur svåra tider det ska bli innan han kommer 
tillbaka. 

Det är precis det här som Jesus talar om i sin 
liknelse: 

Då blev kungen vred och sände ut sina 
soldater och lät döda dessa mördare och 
brände ner deras stad. 

När judarna förkastar Jesus blir det alltså två 
konkreta följder: evangeliet börjar predikas för 
hedningarna, därmed också för oss, och ju-
darnas land och deras huvudstad Jerusalem 
förstörs.  

Det var tidigare otänkbart för judarna att Gud 
skulle ta emot hedningarna i sitt rike, de som 
var oomskurna och ansedda som andra klass 
människor, de som inte hade judarnas präkti-
ga anor från Abraham, Isak och Jakob. Men 
nu säger Jesus att de inbjudna inte var värdiga 
att komma till bröllopsfesten. Därför skickar 
kungen bud till sina tjänare att de ska gå ut till 
vägskälen och bjuda alla som de träffar på. 
De samlar in både onda och goda. Det här 
var något som för judarna var fruktansvärt an-
stötligt att höra. För de gjorde verkligen skill-
nad på onda och goda. Men begrunda det 
som Jesus sade, att tullindrivare och prostitue-
rade ska komma in i Guds rike, före de för-
näma och fromma översteprästerna. 

Johannes skriver i sitt evangelium (Joh 1:12): 

Han kom till det som var hans eget, och 
hans egna tog inte emot honom. 

Tänk hur det skulle kännas, om du kommer 
hem efter att ha varit utrikes i många år, och 
ingen där hemma vill veta av dig! Tänk att stå 
vid dörren och din familj smäller igen dörren 
och säger att du får gå iväg. Så här var det 
med Jesus. Han kom till de sina, men hans 
egna tog inte emot honom. 

Vi ska ändå understryka, att inte alla judar 
förkastade honom. Jesu apostlar var alla judar. 
Paulus var en jude. De 3 000 som lät döpa sig 
på den första pingsten var judar. Och många, 
många andra judar har sedan det tagit emot 
Jesu undervisning och blivit hans lärjungar. 
Och därför ska evangeliet också i dag predi-
kas för judarna. Vi ska inte missa något tillfälle 
att berätta om Jesus för det folk som han föd-
des i och som han levde bland.  

2. Förkastar du Jesus? 

Sedan kommer vi över till den andra delen av 
predikan. Hur är det med oss? Vi har också 
fått inbjudan till bröllopet i himlen.  

När man ska fira bröllop brukar man ställa till 
länge i förväg. När en kung, eller en annan rik 
person, ordnade till bröllop på Jesu tid bruka-
de man sända ut inbjudan länge i förväg så att 
de inbjudna kunde veta att ställa sig i ordning 
i god tid. När bröllopet sedan skulle hållas 
sändes bud till de inbjudna: Nu är det dags! 
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Välkommen! Och den som var rik bestod gäs-
terna med kläder för bröllopet. – Det fanns ju 
inte kalendrar på den tiden så som vi har i 
dag, så att vi kan lägga in datum och klock-
slag i webbkalendern eller smarttelefonen. 

De flesta av oss har fått en kallelse till det 
himmelska bröllopet redan när vi var små, när 
vi döptes. Redan då fick vi kläder som vi ska 
ha på oss när vi kommer till bröllopet. De 
kläderna heter Jesu rättfärdighet, och de ger 
oss rätt att komma in till himlens bröllop. Den 
symboliseras av den vita dräkt som man klär 
på barnet som ska döpas. När jag var barn 
brukade man tala om att man fick ”biljett” till 
bröllop, när man fick ett inbjudningskort. Vem 
som helst kunde inte komma till ett bröllop 
utan bara de som var bjudna. Och vi har fått 
biljetten! 

Bröllopsmåltiden äger rum efter domedagen, 
när den här tiden tar slut och alla har uppstått 
för att möta Jesus som domare. De som då 
känner Jesus och bär hans rättfärdighets dräkt 
känns igen av honom och kallas in till hans 
bröllopsmåltid.  

Men den andra inbjudan som vi nu ska tänka 
på kommer idag, och varje gång när evangeli-
et kallar oss. Varje gång när vi inbjuds till Her-
rens måltid och till gudstjänst i Guds hus 
kommer Guds kallelse till oss. Kom till bröllo-
pet! 

Hur hanterar du och jag den kallelsen? 

Det finns en risk att vi hittar vi på ursäkter för 
att inte behöva komma. Den ene har bråttom 
att sköta sin åker eller sin trädgård, den andre 
måste klara upp sina affärer. En annan gång 
när Jesus berättar en motsvarande liknelse tar 
han som exempel att man ursäktar sig med att 
man har köpt oxar som man måste pröva, el-
ler att man just har tagit sig hustru och inte 
har möjlighet att komma.  

Om vi tänker efter händer det säkert många 
gånger att vi har ursäkter av motsvarande slag. 
Kanske gudstjänsten är för tidigt på morgonen 
så att vi inte orkar stiga upp. Kanske går det 
ett bra program på teve eller så måste vi läsa 
klar en spännande bok. Kanske är det en id-
rottstävling som vi måste delta i eller titta på. 
Eller så passar det inte med mattiden. Eller så 
behöver vi använda tiden för att träna. Någon 

har börjat sällskapa med en som inte vill följa 
med och då väljer man att ge sin tid åt henne 
eller honom. Vi vet nog att gamle Adam alltid 
hittar på ursäkter när det inte känns behagligt 
att gå och höra på Guds ord. 

Den som inte har Jesus som sin vän i livet har 
förstås en massa orsaker att tacka nej. Men det 
kan också kännas så för en kristen, som nog 
vet vad som är rätt. Det skriver Paulus om 
(Rom 7:15): 

Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. 
Det jag vill, det gör jag inte, men det jag 
hatar, det gör jag. 

Att det kan kännas så för en kristen beror på 
att vi alla har en ”gamle Adam” i oss, den na-
tur som vi har fötts med och som vill bort från 
Gud. Det kallar vi arvsynden. Den finns kvar 
fastän vi är döpta. Och just i sådana här tillfäl-
len kommer den och vill få oss bort från Jesus. 

Ändå är det livsviktigt att tacka ja till kallel-
sen. Den nya människan som döptes att tillhö-
ra Jesus och älskar honom vill vara med, och 
det är livsviktigt att det är den som bestäm-
mer, och inte den gamla. När Gud kallar ska 
vi inte tacka nej. För han har ju satsat allt för 
oss. Han har sänt Jesus till oss, han har utgett 
honom för oss, så att han måste lida och dö 
för att skaffa oss en biljett till himlens bröl-
lopsfest. 

Den stora risken är att vi kommer bort från 
Jesus om vi inte regelbundet är tillsammans 
med honom. Vi behöver vara med honom på 
flera plan.  

Vi behöver vara hos honom för oss själva, ge-
nom egen bibelläsning och bön. Det är så vik-
tigt att vi ger tid åt det, fast det finns så mycket 
annat som vill ta bort vår tid. I själva verket 
ska vi leva hela vårt liv med Herren. Ingen 
enda stund ska vi glömma honom, utan på 
samma sätt som när vi andas hela tiden så har 
vi hela tiden kontakten till Jesus öppen. Det är 
omöjligt att inte en gren i vinstocken, eller 
äppelträdet, hela tiden skulle ha förbindelse 
med stammen. Då skulle den torka bort och 
vissna. Du har i dopet blivit en gren i vinstoc-
ken, och då behöver du hela tiden saft från 
stammen, som är Jesus och hans ord. 

Sedan behöver vi husandakten varje dag. Det 
är väldigt viktigt att också tillsammans i famil-
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jen sitta ner med Guds ord och be tillsam-
mans. Inte minst för barnen är det viktigt att 
det blir en självklar sak varje dag. Men det 
finns knappast något som djävulen så hårt 
motarbetar som husandakten. För på samma 
sätt som andakten inför Guds ord och bön är 
livsviktig för varje kristen, så är det djävulens 
värsta hot när vi samlas till andakt hemma. 

Och så har vi bibelstudiet och gudstjänsten 
tillsammans i församlingen. Den regelbundna 
gudstjänsten på söndagarna är en ryggrad i 
vårt församlingsarbete. Det är viktigt att inte 
dricka från källor med orent eller förgiftat vat-
ten, och därför vill vi samlas till ett rätt och 
rent Guds ord. Det är viktigt att varje söndag 
delta i gudstjänst, om inte personligen så via 
direktsändningarna som vi erbjuder. 

Det här kan verka väldigt lagiskt och tungt. 
Kom då ihåg varför: vår gamla natur är mot-
strävig och den måste hållas i schack, den 
måste tuktas med lagen för att inte ta över-
handen. Därför behöver köttet ställas in under 
lagens ordning med regelbunden bibelläsning 
och gudstjänst. Den nya människan, den som 
har fötts på nytt till liv tillsammans med vår 
Frälsare, ska bestämma över köttet, den mot-
sträviga och lata naturen hos oss. 

Då det gäller att tukta köttet behöver vi på-
minnas om det allvarliga i att den som saknar 
bröllopskläder, sådana som inte bryr sig om 
Jesus utan hoppas och förlitar sig på sin egen 
förträfflighet och hederlighet, inte ska få nå-
gon plats i Guds rike, utan blir utkastad till 
mörkret där utanför, där man ska gråta och 
gnissla tänder. Där är det alltså en evig pina. 
Det talar Jesus om oerhört allvarligt i dagens 
text, och det ska vi ta på allvar, just för att inte 
glömma Jesus och vad han har gjort för oss. 

Den enda dräkten som godkänns i det him-
melska bröllopet är Jesu rättfärdighet, som han 
gav oss i vårt dop och som är vår genom tron. 

3. Uppdraget att inbjuda 

Vi har också fått uppdraget att gå ut på gator 
och torg och inbjuda människor att komma 
till det himmelska bröllopet. Ingen ska anses 
för dålig. Gud bjuder in onda och goda, i 
människors ögon, eftersom alla i Guds ögon 
är värdiga genom Jesu Kristi förtjänst. Gå och 

tala om för dem att de har ett hopp mitt i den-
na oroliga värld, att det finns en himmel som 
Jesus har öppnat för dem genom sin förtjänst. 
Missa därför inget tillfälle att inbjuda vänner 
och grannar i Jesu namn! 

Så får vi tillsammans med Jesus vänta på den 
dagen när vi får komma hem till det himmels-
ka bröllopet för hans kärleks skull. 

O, hör och lev! Se, allt är gjort, 
ja, allt som göras bör! 
Din Jesus gjort det allt – hur stort! 
Du sorgsna själ, blott hör! 

Nu får i tro du vila blott 
i både fröjd och nöd  
vid detta verk, ty allt är gott 
igenom Jesu död. 

Men att här lägga något till 
är att sig själv bedra, 
ty Jesus ensam äras vill. 
Lov, pris, halleluja! 

(SH 209)  
Amen. 

Lovad vare Gud, och välsignad i evighet, som 
med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar 
oss. Må hans Helige Ande stadfästa Ordet i 
våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, 
utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och 
tålamod intill änden, och blir saliga genom 
Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


