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Nåd vare med er och frid från Gud, vår Far, 
och Herren Jesus Kristus! 

Bön: O Herre, Herre, led du varje steg och låt 
ditt ljus in i mitt mörker skina! Låt mig få vatt-
na någon åkerteg, av solen bränd, och färdig 
att förtvina! Amen. 

Dagens tema: Vingårdsmännens lön, prediko-
text: Matt 20:1–16. 

1. Lön och förtjänst 

Husbonden i vår text överraskade vingårdsar-
betarna. Han gav samma lön åt dem som kom 
sist och arbetade bara en timme som åt dem 
som hade slitit hela dagen. Det fungerar ju 
inte. Så gör man inte i det värdsliga samhället. 
Man är noga med att mäta prestationerna. 
Man ger optioner åt sådana som gjort något 
extra bra. Också i sådana sammanhang där 
lönerna är fastställda enligt tabell ger man in-
dividuella lönetillägg åt de mest förtjänta, fast 
det ofta väcker avund och stridigheter. Men 
blir det orättvisa löneskillnader tar man till 
strejk för att tvinga arbetsgivaren att göra som 
man vill. 

Fackföreningarna bygger sin verksamhet på 
missnöje. Och det är ju naturligt för oss män-
niskor att vara missnöjda. Sådan är vår gamla, 
syndiga natur. En gång fick en av Sveriges ri-
kaste män frågan mycket en människa behö-
ver ha för att vara nöjd. ”Lite till”, blev svaret. 

Men vår text säger att det inte är så i Guds 
rike. ”Himmelriket är som …” I Guds rike de-
las lönen på ett helt annat sätt. Så ska de sista 
bli de första och de första bli de sista. 

Det här illustrerar Matteus på ett drastiskt sätt 
genom sin uppställning av händelserna. Efter 
den här liknelsen berättar Jesus att han ska 
överlämnas åt översteprästerna och de skrift-
lärda, som ska döma honom till döden och bli 
korsfäst, men att han ska uppstå på den tredje 
dagen. Strax efter det kom modern till Jakob 
och Johannes och bad om extra fina platser åt 
sina söner. Vi vet av andra ställen att hon hette 
Salome, och hon var troligen syster till Jesu 
mor, eller möjligen kusin. Hon hade alltså en 
särskilt bra chans att få räkna med favörer åt 
sina söner. Sådant är ju vanligt också i vår tid. 
Man brukar tala om nepotism när en maktha-

vare gynnar släktingar. Men så gör inte Jesus. 
Han undervisar (Matt 20:26f): 

Den som vill vara störst bland er ska vara 
de andras tjänare, och den som vill vara 
främst bland er ska vara de andras slav. 

Och så berättar han hemligheten om drivkraf-
ten i Guds rike: 

Så har inte heller Människosonen kommit 
för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge 
sitt liv till lösen för många. 

Det här är något som också lärjungarna hade 
svårt att begripa medan Jesus var deras jordis-
ka lärare. Först från pingsten, när de blev upp-
lysta av Anden, klarnade allt. Och då blev de 
beredda att själva tjäna och lida så som Jesus 
hade gjort. 

2. Guds måttstock 

Jesus hade ett svårt motstånd att arbeta mot: 
judarnas tilltro till sin förmåga att göra allt 
som Gud förutsatte i sin heliga lag. Gud hade 
ju gett sitt folk en lag genom Mose. Han hade 
vid Sinai frågat dem om de var villiga att göra 
allt som Gud föreskrev. Och de svarade med 
ett rungande: Ja, allt vad Gud har sagt vill vi 
göra och lyda. Ändå bröt de mot hans bud så 
snart de gick ut från samlingen vid berget. De 
trodde att de skulle klara allt. 

Jesus berättar liknelsen för att visa att himmel-
riket fungerar helt annorlunda än vi männi-
skor tänker. Han ställer den vanliga uppfatt-
ningen om lönetanken på ända. För judarna 
var det självklart att man frågade: Vad ska jag 
göra för gott för att få evigt liv? Så är det också 
för oss. Jesus måste hela tiden kämpa med 
den tanken och det får också hans apostlar 
kämpa med. Därför har också vi svårt i dag att 
rätt kunna framställa läran om Guds oförskyll-
da nåd. 

Före dagens liknelse berättar Matteus (19:16ff) 
om en rik ung man som kom inför Jesus och 
frågade han vad han ska göra för gott för att få 
evigt liv. Han väntade sig att få en lista som 
han skulle klara av att göra. Han trodde att 
han skulle klara vad som helst. Men Jesus gav 
honom bara Guds bud. Du vet, sa han, gör 
efter dem! Men den rike mannen tyckte det 
var för lätt. Det hade han ju redan fixat. Han 
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hade gjort allt vad buden befaller. Då ställde 
Jesus honom inför det bud som var svårast just 
för honom, som var rik och älskade sina ägo-
delar: Gå och sälj allt vad du äger och ge åt 
de fattiga. Kom sedan och följ mig! 

Det tog knäcken på den unga mannen. Det 
klarade han inte av. Han gick bedrövad bort. 
Jesus sprang inte efter honom och sa att han 
inte menade riktigt så. Han kunde ju ha sagt: 
Gör bara så gott du kan! I stället sa han till 
sina lärjungar något som har vållat många bi-
belläsare stora problem: 

Det är lättare för en kamel att komma ige-
nom ett nålsöga än för en rik att komma in i 
Guds rike. 

Man har funderat på olika sätt att klara ut vad 
Jesus menade. Kanske han menade en låg port 
i Jerusalems stadsmur där en kamel måste 
böja sig djupt för att komma igenom? Han 
skulle alltså ha menat att man inte kommer in 
i Guds rike utan att vara riktigt ödmjuk? Det är 
så vi människor tänker. Man måste anstränga 
sig riktigt. Då är Gud god mot oss. 

Men Jesus ger ju själv förklaringen: 

För människor är det omöjligt. Men för Gud 
är allting möjligt. 

Det räcker inte att vi böjer vår rygg riktigt or-
dentligt, blir ödmjuka och riktigt ångerköpta. 
Gud måste knäcka ryggen på oss stolta för att 
vi ska se att vi inte har något alls att komma 
med. Det är helt omöjligt att komma in i Guds 
rike med våra egna ansträngningar. Det är 
ingen skillnad hur långa och tuffa arbetsdagar 
vi gör. Ändå kommer rövaren in i himlen sida 
vid sida med den mest framstående profet el-
ler högaktade prost, också en sådan som bara 
har gjort ont i hela sitt liv men i sin sista stund 
vänder sig till Jesus med bön om en tanke. 

Och visst känns det konstigt att prosten i him-
len ska sitta sida vid sida med den största syn-
daren i byn – om han alls kommer in dit! – 
och att rövaren tar plats med Abraham, Isak 
och Jakob. Det går så emot allt vårt tänkande. 

Men då Gud delar ut sin nådelön gör han det 
av sin godhet. Han svarar dem som knotar 
över orättvisa: 

Får jag inte göra som jag vill med det som 
är mitt? Eller ser du med onda ögon på att 
jag är god? 

Den lön som Gud ger oss syndare är den som 
Jesus har skaffat fram. Jesus hade allt gott hos 
sin Far, men han lämnade allt och kom hit till 
jorden för att ge allt sitt goda till oss, fattiga 
och ovärdiga. Han gjorde allt vad lagen kräv-
de. Han ställde sig inför sin Far och sa: allt 
vad du vill ska jag göra för dessa stackars 
människors skull. Och han gjorde det. 

I stället tog han på sig straffet för allt det onda 
vi har gjort. Vi som har menat att vi skulle 
göra alltsammans själva, men som har syndat 
i tankar, ord och gärningar i allt det vi företar 
oss, vi får nu kasta allt på Jesus. Så får vi följa 
honom under fastetiden, som snart börjar, då 
han frestas av djävulen, då han möter de onda 
andarna men driver ut dem, då han möter 
översteprästernas och de skriftlärdas misstro 
och avund, då han blir förrådd av sin egen 
lärjunge, då han överges av sina egna älskade 
vänner inför sitt lidande och då han slutligen 
blir torterad och korsfäst. Allt det här gjorde 
han för att vi inte skulle drabbas av lönen för 
våra synder utan få den lön som han ensam är 
värdig och berättigad till: vi skulle få se Gud i 
hans klarhet hemma i himlen och vara bords-
gäster vid hans stora fest.  

3. Nådelönen 

Vi ska ännu se på ordet lön, som är så viktigt i 
vår text. Vingårdens herre säger: 

Kalla på arbetarna och ge dem deras lön, 
men börja med de sista och sluta med de 
första. 

Det finns också andra ställen där Jesus talar 
om lön. Matt 6:1: 

Akta er för att göra era goda gärningar inför 
människor, för att bli sedda av dem. Då får 
ni ingen lön hos er Far i himlen. 

Eller Matt 10:42: 

Och den som bara ger till en av dessa små 
en bägare friskt vatten, därför att det är en 
lärjunge – jag säger er sanningen: Han ska 
inte gå miste om sin lön. 

Paulus skriver i 1 Kor 3:14–15: 
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Om det verk som någon har byggt består, 
ska han få lön. Men om hans verk brinner 
upp ska han gå miste om lönen. Själv ska 
han dock bli frälst, men som genom eld. 

Här handlar det om olika sätt att medverka i 
Guds rike: att bygga med guld, silver och 
ädelstenar eller med trä, hö och strå. Det förs-
ta sättet att bygga håller, och då ska den som 
bygger få lön. Men det andra sättet håller inte. 
Den som bygger med trä, hö och strå får se 
sitt verk brinna upp. Men ändå ska han bli 
frälst, som genom eld.  

Det finns alltså en lön som ges för troget utfört 
arbete. Men den lönen handlar inte om rätten 
att vara Guds barn, att komma in i himlens 
härlighet. Rätten att vara Guds barn får vi tack 
vare Jesu rättfärdiga liv i vårt ställe och hans 
oskyldiga pina och död. Ingen annanstans 
finns någon merit som kan ge oss en biljett till 
himlen. Äran den ska Jesus ha. 

Men Gud vill ha trogna och flitiga tjänare i sitt 
rike. Han kallar oss att arbeta i vingården. Pa-
ulus skriver att vi är Guds medarbetare i 2 Kor 
6:1: 

Som Guds medarbetare uppmanar vi er 
också att ta emot Guds nåd så att den blir 
till nytta. 

Gud ger sin nåd åt oss för att den ska bli till 
nytta för hans rike, bland våra medmänniskor. 
Det är därför han kallar oss att arbeta i vin-
gården. Därför ger han oss härliga löften för 
att vi inte ska bli trötta och ge upp. Han för-
manar oss och inspirerar oss genom att ställa 
föredömen för oss, Hebr 13:7: 

Tänk på era ledare som har förkunnat Guds 
ord för er. Se vad deras liv har lett fram till 
och ta efter deras tro. 

Och i det här finns en mycket viktig regel, 
Hebr 12:2: 

Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons 
upphovsman och fullkomnare. 

Vi får ingen kraft bara genom att försöka efter-
likna våra jordiska fäder. För också de var 
syndare som vi. Vi ska lära oss av deras goda 
exempel, men det är med blicken på Jesus 
som vi får kraften att arbeta i Guds rike. 

Vi har i vår medfödda natur en böjelse att titta 
inåt mot oss själva. Vi ser vad vi saknar och vi 
klagar över det. Vi ser våra egna bekymmer 
och tycker att vi drabbas orättvist av mödor 
och svårigheter. Men vi ser inte de stora rike-
domar vi har fått, och framför allt ser vi inte 
på Jesus och vad han har skaffat fram åt oss. 

Och samma sak är det med vår tjänst. Vi jäm-
för vår ringa uppgift med andra som vi tycker 
har mycket större uppgifter i världens ögon 
och har mera framgång. 

Men vi ser inte att det just är den uppgift där 
Gud har ställt oss som är vår stora uppgift. 
Där han har satt oss att tjäna finns välsignel-
sen, oberoende av om den tycks stor eller li-
ten. För när vi troget gör den uppgift som Gud 
har tilldelat oss, med vår nästas bästa för ögo-
nen och med Jesus i centrum, ska han rikligt 
belöna oss. Han ska belöna oss både här i ti-
den med sin frid och med allt det vi behöver, 
precis lagom, och till sist ska han belöna oss 
med att få se honom i ansiktet i himlen till-
sammans med änglar och alla heliga.  

Och om vi i den här tjänsten får möta hån och 
förakt är det bara något som Jesus har sagt ska 
komma. Luk 6:22–23: 

Saliga är ni när människorna hatar er och 
när de utesluter er och hånar och smutskas-
tar ert namn för Människosonens 
skull. Gläd er på den dagen och hoppa av 
glädje, för er lön blir stor i himlen. På sam-
ma sätt gjorde deras fäder med profeterna. 

Till sist några verser från en sång med en bön: 

Han som var konung över allt  
tog själv en tjänaregestalt 
och kom att villigt tjäna oss 
som annars hade måst förgås. 

Och ingenting så ringa är,  
som han ej villigt gjorde här.  
O, skulle jag väl knota då,  
som får i Jesu fotspår gå. 

Nej, i hans fotspår också jag 
vill troget vandra varje dag 
och så i litet som i stort 
blott minnas vad min Herre gjort. 

Men, Herre Jesus, hjälp du mig, 
att jag må leva helt för dig  
och söka glad och kärleksfull 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att göra allt blott för din skull!  
(Lina Sandell, SH 447) 

Amen.


