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En av gjestene sa til Jesus: «Salig er den som får sitte til bords i Guds rike.» 16 Men Jesus sa 
til ham: «Det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange. 17 Da 
tiden for gjestebudet kom, sendte han tjeneren sin av sted for å si til de innbudte: 'Kom, for 
nå er alt ferdig!' 18 Men de begynte å unnskylde seg, den ene etter den andre. En sa: 'Jeg har 
kjøpt et jordstykke og må gå ut og se på det. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.' 19 En 
annen sa: 'Jeg har kjøpt fem par okser og skal ut og prøve dem. Vær så vennlig å ha meg 
unnskyldt.' 20 Og en tredje sa: 'Jeg har giftet meg, derfor kan jeg ikke komme.' 21 Tjeneren 
kom tilbake og fortalte dette til herren sin. Da ble husets herre harm og sa til tjeneren: 'Gå 
straks ut på byens gater og torg og hent inn de fattige og uføre og blinde og lamme.' 
22 Tjeneren kom tilbake og sa: 'Herre, jeg har gjort som du sa, men det er ennå plass.' 23 Da 
sa herren til tjeneren: 'Gå ut på veiene og stiene og nød folk til å komme inn, så huset mitt 
kan bli fullt. 24 For det sier jeg dere: Ingen av dem som var innbudt, skal få smake 
festmåltidet mitt.'» (Luk 14,15-24) 

 

Er jeg invitert? 

Selskapsinvitasjoner er gylne og sensitive dokumenter. Kanskje har du kjent gleden over en 
vakker konvolutt i posten, med en overraskende innbydelse til et selskap du ikke var sikker 
på å bli invitert til. Kanskje har du også kjent sårheten over den festen du aldri ble invitert til. 
Det er ikke bare maten og praten som står på spill. Det er følelsen av å bli valgt eller å bli 
valgt bort. 

I andre enden har du kanskje også vært? Hvem skal du be? En klassisk problemstilling for alle 
som inviterer til bryllup eller åremålsdager. Hvem er nære nok, hvem er hyggelige nok, hvem 
er for mye, hvem er for lite? Da vår datter giftet seg i India for 3 år siden, hadde de gitt klar 
beskjed til vår kommende svigersønns indiske far at de ikke ønsket en full indisk variant, men 
noe litt mer beskjedent. Han betrodde meg senere hvor dypt smertefullt det hadde vært å 
måtte redusere gjestelisten fra 600 til 300. Her i kirken har vi også fått smake på dette store 
ubehaget når vi har måttet stenge døra etter at de første 50 hadde kommet. Jeg tror kanskje 
ikke jeg noen gang har blitt pålagt noe som er mer i strid med dagens evangelium der det 
står: Nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. 

Blir jeg invitert? Egentlig er det et spørsmål som er i nær slekt med to andre, dypt 
eksistensielle spørsmål: Er jeg bra nok? Hører jeg til her? Det leder oss inn i den liknelsen 
Jesus nettopp har fortalt oss: «Det store gjestebudet». I den kulturverden Palestina var en 
del av, ble fester av denne type gjerne brukt til to ting. Enten inviterte mennesker av høy 
verdighet til store fester for å heve sin egen status ytterligere, eller de brukte fester til å 



markere skillelinjene mellom de som var innenfor og utenfor en sosial statusgruppe. Og det 
var viktig å vite hvor mange som kom, for det avgjorde hvor mange og hva slags dyr som 
måtte slaktes. 

Liknelser om Guds rike pleier som regel å ha med en figur som representerer Gud. I denne 
liknelsen ligger det opp i dagen at det må være husets Herre, han som inviterer til fest. Men 
er det så sikkert? For i så fall kan det virke som om Gud gjennomgår en slags personlig 
omvendelse for sin egen del i løpet av fortellingen. At han må legge en plan B, når plan A slår 
feil. De som naturlig hørte hjemme på festen, ville jo ikke komme. Plan B er de fattige, de 
uføre, de syke, de som aldri blir invitert noe som helst sted. Men slik er ikke Gud. Slik har 
Gud aldri vært. Kjærligheten til de fattige, de uføre og de syke er ingen plan B. Den 
kjærligheten er og har alltid vært Guds dypeste og mest opprinnelige hjerteslag. Ingen står 
nærmere Guds hjerte. Derfor er det ikke Gud som gjennomgår en omvendelse i denne 
fortellingen. Det er våre forestillinger om Gud. Nå må du slutte å tenke at Guds rike først og 
fremst er for de kvalifiserte, de innvidde, de som står på de fleste gjestelister fra før! Nå må 
du begynne å tenke at Guds rike er for alle de andre som ikke er kvalifisert, verken moralsk 
eller sosialt eller økonomisk.  

Snart kommer jeg til å si: «Kom, for nå er alt ferdig!» Det er et sitat fra dagens evangelium. 
Det er Jesu måte å si det på. Men når alt var ferdig, gikk det meste galt. De inviterte kom rett 
og slett ikke. De anga mange slags grunner som vi i vår kultur nok kunne se med rimelighet 
på, men som i Jesu egen lytterskare bare kunne forstås som blodige fornærmelser mot den 
inviterende verten. Festarrangøren ble sint når invitasjonene han hadde sendt ut ble avvist. 
Dette er enda en indikasjon på at en liknelse ikke bør tolkes og overføres i alle sine 
enkeltheter. Jeg tror ikke Gud blir personlig fornærmet, det er en reaksjon som ligger 
utenfor kjærlighetens vesen. Jeg vet ikke om dere tror på en Gud som blir snurt. Det gjør 
ikke jeg. Men jeg tror at Gud har en dyp lengsel etter alle han har gitt liv til. En uoppslitelig 
lengsel som strekker seg mye lenger enn mine lengsler. I sin lengsel går han alltid nye runder 
med invitasjoner. Og noen sier ja. Noen blir grepet. Men ikke alltid de vi tror. 

Jesus bryter ned våre forestillinger om hvem som er nærmest til å gripe eller bli grepet av 
evangeliet. Men liknelsen sier også noe svært nærgående om menigheten og meg selv som 
vert. Har våre forestillinger om Gud gått gjennom den omvendelsen som liknelsens innbyr 
til? Eller er våre gudstjenester og middagsselskaper fortsatt mest egnet til enten å heve vår 
egen status eller til å markere skillelinjene mellom de som er innenfor og utenfor? Vi ønsker 
å ha en åpen kirke og et åpent nattverdbord. Men det hjelper ikke så mye hvis ingen vet det. 
Da må kanskje vi også ut på gater og torg, på Hospitser og Nav-kontorer. Da for å fortelle til 
naboer og venner og framfor alt vise veien til festen. Da Jesus fortalte denne liknelsen, var 
han selv til stede i et gjestebud hos en høytstående fariseer og rådsmedlem. Vi kan trygt si at 
den verten fikk det inn med teskjeer, og smaken var trolig besk. Det må kanskje vi også tåle, 
før vi tar plass og inviterer andre til å gjøre det samme. 



Hvis virkelig Gud i sin kjærlighet har invitert deg, da har Gud også fullt ut bekreftet din verdi 
og din tilhørighet. Da har Gud svart på begge spørsmålene:  

- Du er verdig, ikke fordi du er bra nok, det er ikke engang relevant, men fordi du er 
invitert.  

- Du hører til, ikke fordi du har en medfødt rett til det, eller har opparbeidet en naturlig 
tilgang til det, men fordi du er invitert. Punktum 

 

Å motta Guds invitasjon til Guds rike er å få det svart på hvitt: Du er verdig, fordi jeg har 
invitert deg. Du hører til, fordi jeg har invitert deg. Neste gang du lurer på om du er verdig 
eller om du hører til: Er du villig til å la Guds svar være nok? 

Amen 

 


