2. søndag efter trinitatis

Søndagshilsen fra Pedersborg og Bromme kirker

Advarsel: Der kan i følgende tekst
forekomme stærkt provokerende
udsagn
Jesus sagde: »Der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød
mange. Da festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de
indbudte: Kom, nu er alt rede! Men de gav sig alle som én til at undskylde sig.
Den første sagde til ham: Jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og
se til den. Jeg beder dig, hav mig undskyldt. En anden sagde: Jeg har købt
fem par okser og skal ud at prøve dem. Jeg beder dig, hav mig undskyldt. Og
en tredje sagde: Jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke
komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Da blev husets herre
vred og sagde til tjeneren: Gå straks ud på byens gader og stræder og hent de
fattige, vanføre, blinde og lamme herind. Og tjeneren meldte: Herre, det er
sket, som du befalede, men der er stadig plads. Så sagde herren til tjeneren:
Gå ud på vejene og langs gærderne og nød dem til at komme, så mit hus kan
blive fyldt. For jeg siger jer: Ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage
mit måltid.
Læsning fra Lukasevangeliet kapitel 14 vers 16-24

Sådan kunne vi ikke selv finde på
at tale om Gud
Et forældrepar skal have deres barn døbt. ”Vær med til at fejre det”, skriver de
til familie og venner. Selvom anledningen til fest er stor, er der nogen, som må
melde fra. Onkel John er på forretningsrejse i Japan, kusine Sidsel skal til et
stort sportsstævne og familien i Hadsund vil hellere lægge nyt tag på
sommerhuset. ”Beklager”, skriver de på mailen, ”men I kan nok forstå, at
dette her er vigtigt for os. Vi kan ikke komme til dåben”.
Jesus fortæller det samme, men han smører godt på, så i hans lignelse er det
samtlige indbudte, der har noget vigtigere for. Nå, men når de ikke vil komme
til barnedåben, går vi bare ned i byen og ser, om der sidder nogen og drikker
øl. Dem inviterer vi. Og vi sender en bus over til Kærshovedgård efter udviste
kriminelle. De skal have en fest. Og så er der ham den sure hundelufter henne
fra nr 17. Vi accepterer ikke bare et nej. Prøv virkelig at overtale dem, siger vi
til de folk, som hjælper os med at samle folk til barnedåbsfest. Husk også
narkomanen, der brød ind i vores hus i sidste uge og skar sig på ruden, så der
kom blod på de nye gardiner. Sådan gør vi, når der skal være barnedåbsfest.
Nej selvfølgelig gør vi ikke det. Det er der ingen, som gør. Den slags sker kun i
Jesu forbløffende lignelser. Vi kender til fest og afbud, men resten af Jesu
fortælling er dog alligevel overraskende. ”Det sker et sted mere end i min
historie”, siger Jesus så. ”For min historie er en lignelse om Gud. Gud handler
ligesom manden der skulle holde fest.”
De fleste af os bliver nok ikke overraskede over, at Guds invitation gælder os
selv. Jo der kan være dage, hvor vi virkelig skammer os over vore handlinger
og fortryder det, som vi gjorde eller sagde. På de dage kan det være som at få
livet igen, når vi kommer i tanker om lignelsen om det store gæstebud og
lader os finde og invitere helt ude langs gærderne. Det er ikke et spørgsmål,
om du er god nok, siger indbyderen. Det er et spørgsmål om, at Gud stadig
kalder på dig.
Vi bliver måske mest overraskede over, at nogle åbenbart kan have for travlt
til Guds fest. Og nogen kunne være os selv. Gud sender igen og igen sine
indbydere ud. Det gør os bare ikke automatisk til festdeltagere. Vi skal på en
eller anden måde selv gå derhen.

