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Nåd vare med er och frid från Gud, vår Far,
och Herren Jesus Kristus!
Bön: Käre Herre Jesus, låt oss få lära känna
dig så att du känner oss när du kommer.
Amen.
Vi firar idag söndag före domsöndag med temat: Vaka! Predikotext: Matt 25:1–13:
1 Då ska himmelriket bli som när tio jungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta
brudgummen. 2 Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. 3 De oförståndiga
tog sina lampor men tog inte med sig någon olja, 4 medan de kloka tog olja i kärlen
tillsammans med sina lampor. 5 När brudgummen dröjde blev de alla dåsiga och
somnade.
6 Vid midnatt hördes ett rop: Brudgummen
är här! Gå ut och möt honom! 7 Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning
sina lampor. 8 De oförståndiga sade till de
kloka: Ge oss av er olja, våra lampor slocknar! 9 De kloka svarade: Den skulle inte
räcka både till oss och till er. Gå i stället till
dem som säljer och köp.
10 Men när de hade gått i väg för att köpa
kom brudgummen, och de som var redo
gick med honom in till bröllopsfesten. Och
dörren stängdes. 11 Till slut kom de andra
jungfrurna tillbaka och sade: Herre, Herre,
öppna för oss! 12 Men han svarade: Jag
säger er sanningen: Jag känner er inte. 13
Håll er därför vakna, för ni vet inte vilken
dag eller timme han kommer.
Inledning
Vi har framför oss en av Jesu mest kända liknelser. Den ingår i det tal i Matteus 24–25
som kallas Jesu eskatologiska tal. När Jesus
med sina lärjungar var på väg ut från templet
några dagar före hans död beundrar de det
fantastiskt vackra templet. Jesus säger att allt
ska rivas ner. När de sedan sitter på Olivberget vill de veta mera om det här och ställer en
fråga (24:3):
”Säg oss: När ska det ske? Och vad blir
tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?”
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Då börjar han berätta om vad som ska ske i
de yttersta tiderna. Han talar om ”förödelsens
styggelse” som ska förebåda hans ankomst,
och han är tydlig med att ingen ska veta dagen och stunden när han kommer. Väldigt
starkt inskärper han hur viktigt det är att vara
beredd den dagen. Dagens tema går igenom
hela det här talet: Vaka! Dagens text handlar
särskilt om att vi ska vara beredda att vänta
länge på hans återkomst.
I kapitel 25 finns först två liknelser och slutar
med en berättelse om den yttersta domen.
Den är annorlunda än de två liknelserna. Den
första liknelsen, som är dagens text, börjar
med orden ”Då ska himmelriket bli som …”
Den andra liknelsen börjar med orden ”Det
ska bli som när en man skulle resa
utomlands.” Den gäller det trofasta tjänandet
med hjälp av de tilldelade talenterna. Däremot börjar det tredje avsnittet helt annorlunda: ”När Människosonen kommer.” Texten
själv säger att det inte längre handlar om någon liknelse. Där finns en bild, att människorna som han ställer på sin högra och vänstra
sida inför domen ska skiljas ”som herden skiljer fåren från getterna”. Bilden av fåren och
getterna är det enda som utgör en liknelse i
det avsnittet. Allt det andra är en konkret förutsägelse om en dag som ska bli verklig. Men
det ska vi tala mera om nästa söndag, på
domsöndagen. Nu går vi till dagens liknelse.
Många utläggningar har gjorts om de olika
detaljerna i texten. Man har försökt hitta en
symbolik i talen: fem förståndiga och fem
oförståndiga jungfrur. Man har funderat på
oljan och lamporna – vad själva oljan betyder
i andlig mening. Och man har funderat på vad
köpandet kan betyda.
Vi ska lämna detaljfunderingarna åt sidan den
här gången. Vi ska i stället fråga: Vad är huvudbudskapet? Vi kan ta fram två saker.
Det första vi ska betona är den stora och allvarliga skilsmässan. Dörren stängdes.
Det andra är dagens tema Vaka!
1. Den stora skilsmässan
”Innanför eller utanför, var ska du stå en
gång?”
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Så lyder refrängen i en gammal andlig sång.
Den uttrycker en rannsakande fråga, en sammanfattning av dagens text. Den uttrycker en
sanning som är väldigt svår att omfatta för dagens människor.

vår tids uppfattning om Guds ord. Och den är
ett exempel på den fruktansvärda villfarelse
som så ofta framförs idag. När det som står i
Bibeln inte passar in i vårt tankemönster kastar vi helt enkelt bort den.

Jag måste ge lite tid åt ett exempel. Det är en
predikan som hölls för snart två veckor sedan
när den evangelisk-lutherska kyrkans kyrkomöte öppnades med gudstjänst i Åbo domkyrka. Biskopen predikade över en annan av
Jesu liknelser, en som väldigt mycket liknar
dagens text. Den handlade om kallelsen till
kungasonens bröllop och finns i Matt 22. Den
slutar så här (v 11–14), med Jesu egna ord:

Jesu lära om den stora skilsmässan är glasklar.
Många gånger talar han om risken för att gå
förlorad. Och det är själva kärnfrågan i dagens
text. En del människor blir saliga och kommer
in i bröllopssalen medan andra förblir utanför
när dörren stängs igen.

När kungen kom in för att se sina gäster,
fick han där syn på en man som inte var
klädd i bröllopskläder. Han sade till honom: Min vän, hur kom du in hit utan bröllopskläder? Mannen teg. Då sade kungen
till tjänarna: Bind honom till händer och
fötter och kasta ut honom i mörkret här utanför! Där ska man gråta och gnissla tänder. Många är kallade, men få är utvalda.
Huvudtemat i predikan var att alla är välkomna. Hur skulle biskopen få det här att gå ihop?
Hur kan man förena Guds kärlek med den
fruktansvärda och till synes kärlekslösa handlingen att kasta ut en av bröllopsgästerna?
Enligt biskopen är liknelsen svår, rentav
hemsk. Hon påstår också att Luther avskydde
att predika över den här liknelsen. Något verkar gå ordentligt fel. Skulle en krävande och
grym kung av det slaget härska i Guds rike?
Nej, biskopen slår fast att vi själva måste välja
när vi tolkar Bibeln. Vad kan vi ta emot som
Guds ord och vad måste vi lämna bort? Fast
evangelisten återgav liknelsen så att den skulle
passa den tidens frågeställningar så är det vår
uppgift att anpassa liknelsen till det tredje årtusendets kristna, säger biskopen.
Det som är huvudsaken för biskopen är att var
och en ska känna sig värdefull och välkommen. Därför måste hon tolka om Jesu liknelse.
Hon säger att det är vår uppgift att leva så tillsammans att våra bröllopskläder är försoning,
glädje och kärlek. Det är alltså vi som ska
skaffa oss de rätta bröllopskläderna!
Jag har uppehållit mig så här länge vid biskopens predikan eftersom den så tydligt återger

Den stora frågan för oss blir: Hur ska jag veta
om jag får vara med där? Vad behöver jag ha
eller göra för att bli insläppt?
Från den andra liknelsen kan vi hämta ett
svar: bröllopskläder. Och då behöver vi veta
vad bröllopskläderna är. Det får vi svar på från
andra ställen i Bibeln. Det står inte direkt i
dagens text.
Vi får veta, att Gud har varit så mån om att vi
ska få komma med till bröllopet att han sände
Jesus, sin Son, för att frälsa oss från våra synder och ge oss inträdesbiljett till bröllopet. Vi
vet att vi inte skulle ha någon chans om han
inte hade kommit som vår Frälsare. För vi är
döda i våra synder sådana vi kommit till världen. Vi är slavar under djävulen. Därför är vår
destination helvetet, om vi ska dömas inför
Guds rättfärdiga lag. Det är alldeles rätt att vi
skulle bli utanför dörren.
Men så ville Gud inte ha det. Han vill att vi
ska komma till honom. Han vill ha oss till
himlen, varenda en. Och det lyckas inte genom att påstå att vi är värdefulla som vi är.
Det lyckas inte genom att ställa krav på vår
kärlek. För Jesus säger att vi måste födas på
nytt. Vi måste ha ett nytt och levande hjärta.
Hur får vi det? Jo, Jesus lärde Nikodemus hur
vi föds på nytt (Joh 3:5):
Den som inte blir född av vatten och Ande
kan inte komma in i Guds rike.
Och sedan fortsätter han med att berätta hur
det går till. Det börjar med hans verk för alla
människor. Hur Gud sände sin Son för att bli
upphöjd på ett kors, så som kopparormen i
öknen blev upphängd för att de som drabbats
av ormarna skulle få liv. Hur Jesus måste
komma för att lida och dö i vårt ställe för att
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var och en som tror på honom inte ska förgås
utan ha evigt liv.
Paulus förklarar hur vi personligen får del av
det Jesus gjorde för alla, Gal 3:27:
Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt
er Kristus.
Här har vi kläderna! Dem kläddes du och jag
i när vi döptes i Faderns och Sonen och Den
Helige Andes namn. Då föddes vi på nytt. Har
du de kläderna så ska du också få vara med
vid bröllopsmåltiden.
Men tänk så grymt att predika om kallelsen till
Guds rike utan att berätta om att Jesus har gett
oss de kläder vi ska ha på oss! Så grymt att
hänvisa människor att tro på sig själva, sin tolerans, sin öppenhet och kärlek, och så riskera
att bli utstängd och tvingas höra orden: Jag
känner er inte.
2. Vaka!
Det andra huvudbudskapet är: Håll er därför
vakna! Vi ska vara beredda på att Jesus kommer, och vi ska vara beredda att vänta länge.
Då vi hör det blir vi kanske bekymrade. Hur
ska jag klara av att hålla mig vaken? Vad krävs
av mig?
Låt oss också här se på vad Bibeln i övrigt säger. Jesus ger oss många förmaningar. Så gör
också apostlarna. Dem ska vi ta på allvar. Det
finns en orsak att vi blir förmanade. Orsaken
är vår benägenhet att lyssna till andra röster
än den goda herderösten. Vår fiende djävulen
går omkring för att se vem han ska sluka.
Också efter det att vi klätts i bröllopskläderna
i vårt dop finns risken att vi vill lägga till egna
plagg, eller tråckla fast små lappar som vi tycker borde vara med. Vi löper risk att smutsa
kläderna genom att låta djävulen fresta oss till
att börja göra synd som hantverk.
Den genomgående förmaningen, det allra viktigaste är: Håll dig nära Jesus! Det gör vi genom att ha hans Ord nära oss. Vi behöver lära
känna hans röst. Då kommer vi också att känna igen falska herderöster så att vi kan ta oss
till vara för dem.
Därför kan vi också säga att den farligaste
frestelsen vi kan råka ut för är att glömma,
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förakta eller försumma Jesu ord. Det allra farligaste är att börja tro att vi vet bättre än vår
Herre och Frälsare. Det är verkligen farligt om
vi menar att vi klarar oss själva.
Och risken finns att vi somnar. Nu var det faktiskt så att alla jungfrurna i Jesu liknelse somnade. Alla människor är syndare. Vi är svaga.
Det finns ingen människa som klarar av att
varje sekund i sitt liv vara koncentrerad på Jesus och hans ord. Eller med andra ord: ingen
är helig i sitt eget liv. Men vi behöver vara
andligt vakna. När det hörs röster som avviker
från Ordet behöver vi en resonansbotten som
säger till: det här låter falskt. Det stämmer
inte. En sådan får vi av Guds Ord. Vi ska vara
så nära Jesus att vi hör när han säger ifrån.
När världen lockar oss att fästa våra hjärtan
vid yttre ting så kommer Ordet att påminna
oss: hör du, det där är farligt! Det kan ta bort
dig från Jesus.
Att vara vaken innebär att vara impregnerad
med Guds Ord så att vi aktar oss att gå vid
sidan av den rätta vägen och så att vi känner
igen Jesu röst och följer den. Allt Guds Ord –
inte bara de bitar vi själva väljer.
Det här är den rätta kärleken. Det är det nya
och levande hjärtats strävan: att vara nära Jesus och känna honom. På den yttersta dagen
är det avgörande att Jesus känner oss. Den
som känner Jesus här, honom ska Jesus känna
där.
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.

