
PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI 2010 – 2. SETRIN 
VESTER AABY KIRKE KL. 10.15 
Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 
Salmer: 751,684,411,320,400 
 
Lad dit ord med glæden springe 
I vor høje gæstehal. 
Lad din skabermagt os tvinge, 
Når du siger: tjener, tal! 
Gør os til din menighed 
Med dit folk i tusind led. 
 
For mange år siden, da jeg lige havde lært at skrive på 
skrivemaskine, som man gjorde den gang før computerens tid, 
hjalp jeg en håndværker i min hjemby med at skrive regninger 
ud. Det var sådan en gammeldags mester, der var glad for sit 
håndværk og for at udføre det så godt som muligt,men som var 
meget ydmyg, når det kom til at tage sig betalt for det. Men da 
det som bekendt hedder sig at smedens kat døde af tak, så 
måtte han jo til det, og det havde vi mange gode stunder 
sammen om. 
Endnu værre blev det så, hvis folk så glemte at betale. Så måtte 
vi sende rykkere ud. De fandtes sådan i stigende grader, men 
den første begyndte med ordene: ”Vi går ud fra, det skyldes en 
forglemmelse.” Så blev der sådan ligesom plads til ydmyg-
heden hos begge parter. Og i de allerfleste tilfælde mødte en 
flov kunde op nogle få dage efter og fik sagen bragt ud af 
verden med bevarelse af begge parters værdighed. 
Jeg ved ikke, hvor udbredt det er at skrive – vi formoder, det 
skyldes en forglemmelse - mere, men det er under alle 



omstændigheder en formulering, der tager udgangspunkt i egen 
ydmyghed, ja nærmest undskylder, at man er nødt til at kræve 
sin ret én gang til. 
Forleden blev jeg så en formiddag ringet op af en sælger, der 
ville sælge en avis. Jeg vidste, at jeg i forvejen har de aviser, 
jeg gerne vil have og ikke har bedt nogen om at ringe til mig i 
den anledning, så for at spare os begge for ulejligheden gjorde 
jeg indledningsvis rede for dette og sagde: ”Du behøver ikke at 
fortælle mig mere.” 
”Jeg har jo ikke sagt noget”, lød det lettere fornærmet i den 
anden ende af røret, inden dette blev lagt på. 
Så var det pludselig mig, der skulle sidde med dårlig 
samvittighed over at have stødt et andet menneske mod min 
vilje. 
Ydmygheden blev flyttet fra afsender til modtager. 
Der, hvor man egentlig syntes, det skulle være modsat.  
Skyld er altså noget, mennesker kan flytte rundt med over for 
hinanden. Og kan man give modparten røde ører, så slipper 
man for selv at have dem. 
Der burde være masser af røde ører i dagens evangelietekst. 
Igen én af de tekster, der rangerer højt på top ti over kendte 
lignelser. Lignelsen om det store gæstebud. 
Men man har ikke indtryk af, at de tre personer, vi hører bede 
om undskyldning mener det særlig alvorligt. I hvert fald lyder 
undskyldningerne ret tynde. Marker, okser ja selv brude kunne 
vel nok vente en fests tid, hvis det ja, der i sin tid var blevet 
sagt til indbydelsen, havde været ærligt ment. 
Dagens lignelse kræver måske en lille forklaring for at blive 
forstået. Det var på Jesu tid almindeligt, at man blev indbudt til 
en fest uden at det præcist blev sagt, hvornår festen skulle finde 



sted. Det ville nok være utænkeligt i vores moderne optagede 
verden, men sådan var det altså. Det er forklaringen på, at 
tjeneren bliver sendt ud med beskeden om, at det er nu, der er 
fest. 
Nu, hvor tankerne i mellemtiden er vandret helt andre steder 
hen. 
Der er også en anden ting, vi lige skal have på plads for ikke at 
kortslutte dagens evangelietekst. Der er en baggrund mere for, 
at Lukas har taget teksten med i sit evangelium. En baggrund, 
vi meget let kunne synes, vi kan være lige glade med.  
Nemlig forholdet mellem jøderne og de kristne på Jesu tid. Det 
er immer væk længe siden. Det er korrekt, at den umiddelbare 
forståelse af lignelsen og måske også grunden til, at den først 
blev fortalt er den, at jøderne afviste Jesus. Og at budskabet 
efterfølgende gik ud til alle andre folkeslag. Det er let at se 
lignelsen sådan, hvis man lader jøderne være dem, der sagde 
nej tak, da det gjaldt og alle dem, fra gader og stræder være 
dem, der bliver nødt ind til festmåltidet i stedet for. 
Vi kan bare ikke rigtig bruge det til noget. 
Fordi vi aldrig kan bruge en forståelse af det kristne 
evangelium, der sætter os selv på den rigtige side af hegnet til 
noget. 
Evangeliet lyder nu en gang til alle os, der er på den forkerte 
side. 
Vi kan ikke sidde i forsamlingshuset og kigge bedrevidende ud 
på alle dem, der ikke kom med, fordi de ikke forstod 
vigtigheden af det glædelige budskab. 
Så når vi alligevel år efter år på den 2. søndag efter trinitatis 
hvert andet år stadigvæk skal høre lignelsen om det store 
gæstebud, så er det altså ikke derfor. 



Hvad bliver der så tilbage? Hvad er det i dagens tekst, der gør 
den nutidig. 
Det er jo nok desværre det, at også vore tanker kan være andre 
steder henne, når det gælder. Ikke mindst, når der er ting i 
vores dagligdag, der er gode til at kræve vores opmærksomhed. 
Gode til at anbringe ydmygheden hos modtageren i stedet for 
hos afsenderen. 
Det duer det kristne evangelium nemlig ikke til. Hvor meget 
det end har været forsøgt i menneskemund og menneskehænder 
gennem hele kirkens historie. 
Evangeliet om Jesus Kristus er aldrig evangeliet om brask og 
bram hos mennesker. 
Det er evangeliet om kærlighed. 
Og kærlighed møder aldrig op med styrke. 
Derfor skulle vi også i dag høre en episteltekst fra 
1.Johannesbrev om, hvordan kærligheden så tvinger. 
At den gør det ved at gøre lige. 
Evangeliet om Jesus Kristus er evangeliet om Guds søn, der 
gjorde sig lige med mennesker. Kom som det hedder i teksten 
til Palmesøndag og 1.søndag i advent: Sagtmodigt. 
Sagtmodighed er af mange grunde et ord, der er ved at gå i 
glemmebogen i det danske sprog. Man kan ikke sælge aviser 
med sagtmodighed. Man kan ikke fylde postkassen med 
sagtmodighed hver fredag-lørdag. 
Der må man gå lige på. Give udtryk for sine egne 
fortræffeligheder og sætte spørgsmålstegn ved modtagerens 
dømmekraft, hvis man afviser tilbuddet. 
Sådan gør evangeliet aldrig. 
Det går stille videre som om intet var hændt. 



For det lever – i modsætning til alt menneskeskabt – ikke af 
modtagerens reaktion. 
Heller ikke selvom vi i dagens tekst hører, at indbyderen bliver 
vred.  
Vrede er forbundet med sårbarhed. 
Ikke med styrke. 
Derfor var det sin sårbarhed Gud viste da Han indbød alle 
andre til måltidet. 
Kærlighedsmåltidet. 
Da Han lod mennesker dømme sin Søn til døden på et kors. 
For at Sønnen kunne blive måltidets legeme og blod i sin 
opstandelse. 
Kunne blive den hovedhjørnesten, mennesker slår sig på, hvis 
de selv dømmer. Hvis mennesker selv holder sig uden for 
kommer de naturligvis heller ikke med til festen. Går glip af 
den fest, alle, der har kendt til svaghed er indbudte til. 
En fest med en stående invitation. 
En fest, der ikke kræver særlige forudsætninger eller særligt 
festtøj, men blot kræver, at vi tør vise vores egen ydmyghed. 
Tør se vores egen svaghed i øjnene. 
Tør vi det, kan vi til gengæld altid få lov til at tage imod, når 
værten siger: Tag dette og spis det. Det er mit legeme og blod, 
som gives. 
Ikke for Gud. 
Men for Jer. 
Så ofte som I spiser og drikker det. 
Også vi har i sin tid modtaget en stående invitation til dette 
festmåltid. Den modtog vi, da vi blev båret til dåb. Da vi som 
alle de gæster, vi hører om i dagens tekst blev nødte med af 



Guds egen søn Jesus Kristus. Af tjeneren, der blev sendt ud på 
gader og stræder for at Guds rige kunne blive fyldt. 
Derfor er som vi skal synge lige om lidt. Guds rige midt iblandt 
os. Gud gjorde sig lige med mennesker i afmagten, for at vi kan 
have kraften og styrken. 
Midt i den hverdag, hvor der er bud efter vores ydmyghed. 
 
AMEN 
  
 
 
 
 


