TAG IMOD DET I TRO
Kongen var optaget af den manglende klædning - manden var iført sin egen
klædning - hans egen retfærdighed

To klædninger

Kongesønnens bryllup
Nr. 246 - søndag den 03.02.19 / Frank Ahlmann Kristensen

”Jesus fortsatte med endnu en historie om Guds rige”:

Læs: Matt 22, 1-14
Det er ikke hvem som helst der inviterer - et kongeligt bryllup er særligt!
Bryllupsfest/mellemøstlig tradition:
Det var brudgommen, der gjorde hjemmet klart til modtagelsen af bruden,
men det var brudgommens far, der forberedte bryllupsfesten, som normalt
blev holdt i brudgommens hjem. Dette blev gjort til ære for sønnen og hans
udvalgte, og festen varede ofte i flere dage.
Når alt var rede, hentede brudgommen sin brud hjem til faderhuset, og det er i
lyset af dette, vi skal prøve at forstå beretningen om den himmelske
bryllupsfest.
Bryllupsklædingen var en GAVE fra Kongen. De første indbudte tog ikke imod
denne GAVE - men dem som tog imod kom med til den store fest.
Alle der tager imod de gode nyheder, er udvalgte. Den måde man kan se
om nogen er udvalgt, er den måde de giver respons på invitationen.
Bryllupsklædningen er en himmelsk gave, som bliver givet til mennesker,
der af et helt og udelt hjerte ønsker at få del i et evigt liv.

To klædninger
1) EN GAVE: Guds gave er evigt liv - Frelsen - Jesu retfærdighed

2) De helliges retfærdige gerninger - belønning Åb. 19
En advarsel menigheden i Laodikea og til os i Åb 3,14-22: ”Jeg kender dine
gerninger, du er hverken kold eller varm…”
18
så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive
rig, og hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenheds skam ikke skal ses, og
salve til at salve dine øjne med, for at du kan se.
1 Kor 3,11-16: ”…Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og
ilden skal prøve, hvordan hver enkelts arbejde er. Hvis det, han har bygget,
bliver stående, skal han få løn, men hvis hans arbejde går op i luer, skal han
gå glip af lønnen, men selv blive frelst, dog som gennem ild.”
Det der har virkelig værdi skal bestå
Vi må være parate/årvågen: ”Brudgommen er på vej! Kom ud og mød ham!’”
- »Vær altid parate,« sagde Jesus, »for I kan ikke vide, hvornår jeg kommer.«
Matt 25, 1-13
Åb 19,6-9:
Halleluja! Herren vor Gud, den Almægtige, har taget magten, 7 lad os glæde
os og juble og lovprise ham, for nu skal Lammets bryllup stå, og hans
brud har gjort sig rede, 8 hun har fået givet at klæde sig i lysende rene
linnedklæder – for linnedklæderne er de helliges retfærdige gerninger. 9
Og englen sagde til mig:
»Skriv: Salige er de, der er indbudt til Lammets bryllupsfest.«
Og den sagde til mig: »Det er Guds sande ord.«

Forslag til samtale:

Bryllupsklædningen har ikke en eneste jordisk tråd i sig, og den er ikke
forarbejdet af menneskehænder / gerninger.

• Hvad blev levende for dig i søndags?
• Hvad står bryllupsklædningen for? (Matt 22,1-14)
• Hvordan kan vi iklæde os denne klædning? (Gal. 3, 26-27)
• Hvad betyder: ”købe guld…” og ”de hvide klæder”? (Åb 3,14-22)
• Hvad menes der med ”de helliges retfærdige gerninger”? (Åb 19,6-9)

For han har klædt mig i frelsens klæder og hyllet mig i retfærdighedens kappe
(Esaj 61, 10)

Husk den fælles konference i Esbjerg – weekenden den 1.-3. marts

2 Kor 5,21: Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os,
for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham.

Læs: Gal 3, 26-27 / evt. Rom 13,14

