
Kongesønnens bryllup, Matt 22,1-14 

I dag vil jeg læse en historie som Jesus fortalte til præsterne i Jerusalem. Han diskuterede ofte med dem om 

hvem Gud er og om hvem der kan få lov til at være med i Guds rige. I historien her sammenligner han Guds 

rige med en fest… 

Matt. 22,1-14 

Gud inviterer til bryllup. Det er en kærligheds-fest. Der er helt vildt mange fester og måltider i Bibelen. 

Jesus snakker om dem hele tiden! Og han holder os selv en hel del! Og det er aldrig en lukket fest. Jesus 

holder fest med dem der gerne vil! 

Men invitationen afvises  

- Folk har travlt med andre ting 

- Nogle mishandler og dræber kongens tjenere 

De siger NEJ 

Kongen straffer morderne. Men festen aflyses ikke – andre og flere inviteres med 

Festsalen fyldes og Jesus siger at der er både onde og gode mennesker. Det handler ikke om hvem de er 

eller hvad de har gjort. De har simpelthen bare sagt JA  

Men der er faktisk 2 ting at sige JA til 

- Det ene er invitationen til festen 

- Det andet er festtøjet 

Der er nemlig een, der ikke er festklædt. Og han bliver smidt ud.  

Festklædningen her er et billede på retfærdighed.  

I Esajas 61 står der: ”Jeg fryder mig over Herren, min sjæl jubler over min Gud. For han har klædt mig i 

frelsens klæder og hyllet mig i retfærdighedens kappe, som en brudgom sætter sin turban, og som bruden 

fæster sine smykker.” 

Vi kan ikke være med her, hvis det gælder vores egen retfærdighed. Vi kan ikke bare komme i vores eget 

tøj. Nej, den retfærdighed vi må ”tage på” er Guds retfærdighed. Det er Gud selv der giver os festdragten. 

Det er hans godhed det gælder, ikke vores egen. 

Helvede er at sige NEJ til Gud – til hans invitation og til det festtøj han vil gi’ os. Helvede er en dør vi selv 

lukker udefra. 

Og selv der hvor vi først siger nej, forfølger han os med sin invitation. For hans invitation er ikke bare et flot 

kort, men han har faktisk på forhånd betalt den højeste pris for at vi kunne få festdragten. Han har på 

forhånd sagt JA til os.  

Jesus gik selv ud i mørket for at redde os. I mørket byttede han med os. Han tog vores plads i mørket for at 

vi ku få plads i lyset. Han sagde JA til os. Han gav afkald på alt – selv sit tøj – for at vi kunne få hans 

festdragt. Han sagde JA til os. Et evigt JA.  

Før vores JA til Gud kommer altså hans JA til os. 



Guds invitation og vores ja eller nej gælder den evige fest med Gud 

Men det er også en hverdags-ting… Gud inviterer dig hver dag ind i sin kærlighed, ind i hans nærvær. Og 

hver dag klæder han dig i sin retfærdighed, så du ikke behøver at være god nok som du er – men god nok 

som han er! 

Gud har for altid sagt JA til dig. Til at være sammen med dig alle dine dage. Til at elske og ære dig medgang 

og modgang. Og vi kan give vores JA til ham. 

Lad os bede sammen… 

 

 

Spørgsmål til refleksion og samtale: 

Hvad lægger jeg mærke til i historien? Hvilke spørgsmål har jeg til Jesus? 

Hvorfor tror du Jesus så ofte beskriver fællesskabet med Gud som en fest? 

Hvilke ting fylder min hverdag på en måde, så jeg ikke hører Guds invitation og ikke får sagt JA til ham? 

Bed for hinanden. Om at hver enkelt må høre Gud sige sit evige JA til os. Hvis du ikke har sagt JA til Gud – 

eller du oplever du skal gøre det igen – så bed denne bøn sammen: 

”Far i himlen, tak for dit evige JA til mig, Tak fordi der ikke er noget der kan skille mig fra din kærlighed. 

Jesus, tak fordi du døde og opstod, så jeg kan få tilgivelse, helbredelse og evigt liv. Helligånd, tak fordi du 

fylder mig og klæder mig i frelsens klæder og i retfærdighedens kappe. Jeg siger JA til dig, Gud, og overgiver 

mit liv i dine stærke og kærlige hænder. I Jesu navn. Amen” 

 

 

 

Sange 

Der er fest, sang og glæde 

Nu falmer skoven (de første 5 vers) 

 

 


