E o ORIENTERING /<o /y/to - /? trj
Af Kai
Kjrer-Hansen

Fsr sondagen

Festplkongens
bethgelser
TWendesondageftertrinitatis
Mattaus kap.22 vers l-14:
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Og Jesustog til orde og
talte atter til dpm i lignelser
og sagde:>Med Himmeriget er det som med en
konge, der gjorde sin ssns
bryllup. Og han sendtesine
tjenere ud for at kalde
indbudte til brylluppet,
men de ville ikke komme.
Og en gang til sendtehan
bud med andre tjenereog
lod sigetil de indbudte: Se,

jeg har beredt mit festmiltid, mine okser og fedekveget er slagtet,og alt er
rede, kom nu til brylluppet! Men de brsd sig ikke
om det og gik deresvei,
den eneud pi sin mark,
den andcn til sin forretning, og de svrige greb
hans tjenere, mishandlede
og drabte dem. Da blev
kongenvred og sendtesine
hare ud og slog dissemordere ihjel og satte ild pA

Der er intet, som kan fA Gud til at aflyse den planlagte fest for sin ssn og
for dem, der i troen pA ham er blevet
Guds bsrn og dermedmedarvingertil
det evigeliv sammenmed Jesus.

deresby. Derefter siger
han til sine tjenere:Alt er
rede til brylluppet, men de
indbudte var ikke verdige
til det. GA derfor ud pi
vejkrydseneog indbyd alle,
I traffer, til brylluppetl
Og tjenernegik ud pA veje'
ne og samledealle dem, de
traf pA, bAdeonde og gode, sd bryllupssalenblev
fuld af gester. Da nu kongen gik ind for at hilse pi
g&sterne,fik han d€r sje

mento om, at man kan stAmegetnar
ved alt det, der har med Kristus-troat
gsre og alligevelgAglip af det evigeliv.
Og at man kan vare dsbt og engageret i en kristen aktivitet og alligevelgA

pAen, som ikke havde
bryllupskladning pt. Og
han sporgerham: Hvordan
er du kommet herind, min
ven, uden at have bryllupskledning pA? Men han
tav. Sd sagdekongentil
tjenerne:Bind fsdder og
hander pA ham og kast
ham ud i msrket udenfor,
d€r skal der vare grAd og
tanderskaren. Thi mange
er kaldede,men fA er udvalgte<.

Gud engangvil stodenogle ud i msrket, bliver gennemdennelignelsemindet om ikke at amputeredet billede af
Abraham, Isak og Jakobs Gud, Jesu
Kristi far, som Jesusselvhar givetos.
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om det og gil dcr€svci,
dcn cnc-ud pl lin mark,
dcn andcntil sin forrctning, og dc ovrigc g:cb
hanr tjcncrc, mi$sndlcdc
og dr&btc dcm, Da_blcv
korgcnrrcd og scndtc!i[c
herc ud og slog disscmordcrc ihicl og sattcild pA

Der er intet, som kan f0 Gud til at aflyse den planlagtc fest for sin ssn og
lor -deF, der i troen pA ham er blevet
Guds poqr og dermedmedarvingertil
det evigeliv sammenmed Jesus.
s_kgntmangemenneskervcgrer sig,
unfsJ{ sig Guds indbydelseog har
lo\ i deresegnefesteruden ham - eller kun vil vare medj Guds festpA egne betingelser- vil festenblive holdt.
Der er nok af krafter i og omkring os,
som forssg.erat stikkc en kcp i hjulet
for- vor diltagelse i festen med Gud,
bide den kommendefest i hans herlighed og den forsmag af fcst, som
den troendeoplevernu.
Men fest skal dcr nu en gang blive.
Ingen magt fAr Gud til at aflyse den.
Og der skal blive mangetil hansfest.
Lignelsenom kongeqonnensbryllup
indcholder som flere andrc af Jesu
lignelser festmotivet. Alt til trods er
det herligt at havc lart livets Gud at
kendenu - og festencngangovergAr
enhverbeskrivelse.
Men denne lignelseindeholdersom
flere andre Jesus-lignclser.
i dct mindste ogsAen irriterende pistand: At der
er nogle, som cngangikke skal vere
med til festen, men cnde i et evigt
morke, hvor der er gr{d og lenderskeren.
Ikke fordi de ikke fik indbydelsen
til festeni Himmeriget, men fordi de
ikke ville tage imod den. Ikke fordi
Gud ikke viste sin kerlighcd til dem,
men fordi de kunne undvere den.
Den merkelige gest, som Jesustitulerer som >min ven(, men som ikke
har bryllupskladningen pA, er en af
lignelsensurovekkere. Mlske ikke si
meget over for dem, som allercde
kcnder til og slAsmed anfcgtelser i do
res trosliv, men mere for dem af os,
som mener at have vorespA det tsrre
medGud.
Hvor vanskeligt det end kan vcre
at forklare denne mcrkelige gasts
fremtraden pi arenaen,er han et me-
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vcjlrydlcaa og inqDydallc,
I tieircr, tit uiryttripictl
Og tjmcrnc 8it ud pAvcjcnJoi sanlcdi allc ricn, ic
traf pa, bAdcondc og 80dc, rl bryltupssatcnbliv
fuld af gelter. Da nu kongcn gik ind for at hilsc pe
gest6nc, fik han d€r'ojl

mento om, at man kan sti megetnar
ved alt det, der har med Kristus-troat
gsre og alligevelgAglip af det evigeliv.
og at man kan vaie dsbt og engageret i en kristen aktivitet og attigevet-ga
fortabt, dersom man forsoger ar
mange sig i den himmelskefar-sbryllupsfestligheder
uden at lade sig ifsre
denbryllupsdragt,som han giver.
-nemlig
Den himmels[e-far har
et
helt arsenal af bryllupskledninler,
som han rundhandeideierud til dlm,
der tager imod indbydelsen.Men han
fordrei sAogsA,at man ifsrersig dem.
Heller ikke pi det punkt er han til at
diskuteremcd.
Himmerigets konge og Jesu Kristi
far favorisereringen.Han er god mod
ondeog utaknemmelige
og deresond. skaber ingenhindring for, at han i Je-.
susgiver dem indbydclsentil den messianskefest. Pi tilsvarendem*de €r
han god mod de gode, fordi ingen
over for ham er si god, at det kvalificerer dem som selvskrevnegaster.
Ogsi de >smd<<
synderehar brug for
en indbydelse.
Den himmelskefar er sAledessdsel
nok med sin indbydelse.Det tragiske
er blot, at menneskersdsler den bort.
\
Og bliver si vist bort.
For kristne, som ikke gAr i rette
med den himmelskekonge, fordi han
har bestemtfestensregler,og som derfor ogsi regner med fortabelsens
skrekindgydenderisiko, er der nok at
se til. Og der er ogsAnok af mennesker at rakke kongensindbydelsevidere til. Men nAr evangelietom syndernesforladelseog indbydelsentil livet med Jesusrekkes videre til andre
mennesker,minder den markelige
. g@sti lignelsenos om, at man kan have si travlt med at fortalle andreom
deresbehov for tilgivelse, at man selv
glemmer at modtage den for egen
del.
Og kristne som har sy€rt ved at f{
det til at stemme, at karlighedens
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lupsnadninS pt? Mcir lan"or
tai. s{ sagoi longcn til
tjcncmc: Bind foddcr og
h:cadcrpA fan og kg3tham ud i morlct udenfor,
dlr skat dcr verc grld og'
t&ndctskcrcn, Thi naug-c
cr Laldedc,mcn fl cr ud-val$c(,

Gud engangvil stodenogleud.i msrket, bliver gennemdennelignelsemindet om ikke at amputeredet billede af
Abraham, Isak og JakobsGud, Jesu
Kristi far, som Jesusselvhar givet os.
Onsket om, at kerlighedens Gud
'alligevcltil sidst lod alle komme
med
til sinssonsbryllup, kendervi vel alle
til. Men om man kan lide det eller ej,
sigerJesus-lignelsen
noget andet. I givet fald bliver ikke blot dennelignelse
meningslos.Men det bliver ogsA sA
mangeandre ord i evangeliernesom i
Ny Testamentei ovrigt. I sidste instansgor man,i givet fald Jesudod og
opstandelse
til en lille, ubetydeligsag.
Men at Gud ofrer sin sgn er i det
frelseshistoriskcdrama ikke en lille
sageller en parentes.Evangelieter jo,
at de[ himmelskefar ofrede sAmcget
for at si mange,ja, alle, som horer og
tager imod indbydetsen,skal have livet i hanssgnsnavn.
Karlighedens apostel Johannessiger det uden omsvob: >Den, som har
Sonnen,har livet, den, som ikke har
Guds Ssn, har ikke livet<<.(1. Joh.
4,12).
i
At undlade at sige det sidsteer enormt karlighedslsst. Gsr man det
alligevel- og gsr det i kerlighedens
navn - er der al mulig grund til at
stille det fundamentalesporgsmil om,
hvad meningenmed Jesudsd og opstandelsesi var.
De godenyhederi dennelignelseer,
at Gud ikke er smAligmed sin indbydelse..Han vil fest. Og han vil, at de
gaster, som engangskal festesammen
med hans ssn alleredenu kender hinanden. Derfor inkluderer indbydelsen
til hanssonsbryllup ogsAen indbydelse til gudstjenesteog et kristent fellesskab,hvor en forsmagaf Himmeriget givestil dem, som ikke vil nojes
med at holde fest uden Gud.
Kommer vi med til festenengang,er
det Guds skyld. Kastesvi engangud i
morket,er det voresegenskyld.

