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Kallelsen till Guds rike
Varje morgon väcks jag av en röst som jag under flera år har undrat över vad han egentligen säger. Men
jag vet att efter den rösten så kommer tidningskrönikan. Det kanske är fler än jag som har undrat över vad
som sägs. Jag hör orden post några gånger. Jag tror att någon har sagt att rösten är en dansk
tidningsutropare som säljer tidningar,
När jag läste dagens evangelium som vi har hört idag, så blev det samma känsla, vad säger Jesus
egentligen, vad menar han?
Vilka är det Jesus berättar den här liknelsen för? Jo, han är på en bjudning hos fariséer. De håller ögonen
på Jesus. De vill sätta fast Jesus. Fariséerna är noga med lagar och regler för vilka som får del av Guds nåd
eller inte. Ett tydligt tema för Guds rike är att de första ska bli de sista och tvärtom. Jesus vänder allt upp
och ner. Han vill inte att Fariséerna ska tro att de kan bestämma över Guds generositet och barmhärtighet.
Vi är inte kallade till att leva bara för vår egen skull och att fokusera på våra egna framgångar och vår egen
helighet och tänka att vi är bättre än andra. Vi bjuds in till en gemenskap med alla människor, där vi får
mötas och glädjas åt Guds kärlek till oss, med alla våra olikheter, tillkortakommanden och brister. Det är
inte vår duktighet som ligger till grund för Guds inbjudan, utan för att vi är Guds barn, skapade till Guds
avbild.
En av gästerna vid måltiden säger ”salig den som får vara med om måltiden i Guds rike”. Och Jesus svarar
med en liknelse som handlar om fest, inbjudan, vilka som kommer och vilka som inte kommer. Vad menar
han med den här liknelsen?
Ja man kan säkert tolka den på olika sätt. Jag delar min tolkning nu så kan väl du fundera vidare på vad
texten säger dig när du kommer hem.
Inbjudan till Guds fest gäller alla, som jag skulle vilja tolka som gemenskap med Jesus Kristus. Det verkar
vara flera inbjudningar – en del menar att de första gäller Israels folk och den andre inbjudan hedningarna
och den tredje mission, gå ut i hela världen för än finns det plats.
Jag skulle vilja tro att inbjudan går till alla men att en del av oss kanske tänker ”Ja fast just nu har jag inte
tid, eller jag vet ju inte ens om jag tror, eller det är så mycket annat i livet som jag vill prioritera nu så det
här med Gud och tron väljer jag bort”.
I liknelsen läste vi om tre ursäkter som egentligen handlade om helt vardagliga saker, det var egendom,
boskap och relationer. Jag kan verkligen känna igen mig i det, hur ska jag få ihop allt, jag har inte tid med
Gud och kyrkan. Arbete, familj, huset – det är nog.
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Det är intressant att se att ursäkterna verkar lite vaga, en har köpt en åker men inspekterar den först efter att
han har köpt den. En har köpt 5 par oxar men prövar dem först efter att han köpt dem. Det känns nästan
som att de hittar på ursäkter för att inte komma till festen. Eller också är det så att de är så osäkra på om det
här är något för dem så de behöver mer tid på sig. Det kan också vara så att de känner, vi klarar oss själva,
vi behöver vare sig Gud eller någon annan.
Kan vi säga ja eller nej till Gud. Ja det tror jag att vi kan för att annars skulle Gud tvinga sig på oss och jag
tror inte att Gud tvingar sig på någon som sagt. Däremot så tror jag inte att jag kan välja bort Guds kärlek
till mig, men jag kan välja om jag vill ta emot den eller inte. Jag har mött väldigt många människor som ser
sig som någon som inte är värd att älskas. För mig är det viktigt att se att den person som står framför mig
är en person som Gud älskar för om Gud inte skulle kunna älska varje person så kan han inte älska mig
eftersom jag också är en människa som gör både bra och dåliga saker.
En del av oss kanske tänker ”Det märks inte om jag kommer, jag är inte så betydelsefull”. Men det är du,
det är därför du har fått inbjudan och den gäller dig och mig. Andra gånger kanske vi tänker, jag blir inte
inbjuden, jag som är sån eller sån. Blind för andras nöd, fattig ibland både rent konkret eller i överförd
mening fattig till min inre människa ja vi kan räkna upp fler saker som kan få oss att känna oss mindre
värda. Inte duga, vara sådan som andra inte vill ha med att göra. Men Gud räknar inte efter vad vi kan
åstadkomma eller hur visa vi är, hur mycket pengar eller ägodelar vi har. Han vill att alla ska vara med på
festen, ta emot den nåd och kärlek han har sträckt ut.
Värden – Gud - ger sig inte. Han säger till tjänaren att gå ut och inbjuda alla som han möter. Det uppdraget
gav Jesus som en sista hälsning till sina lärjungar, gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar, döp
dem i Faderns och Sonens och Den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.
Och jag är med er alla dagar till tidens slut.
Vilken av dessa kan du identifiera dig med? Ja jag kan identifiera mig med alla och är de olika i olika tider.
Ibland den som tycker jag klarar mig själv ”kan själv”, ibland den ensamma som är i behov av kärlek,
värme, fest, ibland tjänaren som inte kan vara tyst med det som Jesus betyder för mig. Allt i en och samma
person och därför har jag ett stort behov av att få ta till mig Guds nåd och kärlek i mitt liv för jag fixar det
inte själv.
Den här tidningsförsäljaren han fortsätter att skrika ut sitt budskap, om nyheterna som står i tidningen och
som läsarna inbjuds att ta del av.
Kyrkan fortsätter att enträget ropa ut budskapet om en Gud som sagt sitt ja till varje människa, om en Gud
som förberett festen. Ännu finns det plats, se till att mitt hus blir fullt – Gud är enträgen men han tvingar
sig inte på någon. Han erbjuder, han räcker ut handen, han har visat sin kärlek i det offer Jesus gjorde på
korset – Ty detta är kärleken – inte att vi har älskat Gud utan att han först har älskat oss.
Gud blev människa – gör som Gud du också: Bli människa! Det är det kallelsen handlar om att du ska bli
så mycket människa som möjligt, det är det Gud har tänkt med dig.
Gud älskar trots att vi kanske inte älskar honom.

www.svenskakyrkan.se/olauspetri

Det kan finnas hinder i våra liv som står i vägen för att vi ska tacka ja till festen, ibland kanske vi tror att
Gud och egendom, arbete eller våra relationer står i motsats till varandra och att vi inte vill välja bort det
som vår vardag består av. Jag tror att eller har erfarenhet av att om Gud blir en del av min vardag på ett
påtagligt sätt så förmeras det, inte blir lättare men jag står inte själv i det.
Gud har gjort allt klart för festen genom Jesus, sin tjänare som dog och uppstod för vår skull. Han har
kallat dig vid namn, hans kallelse ljuder ”Kom, välkommen till festen”
Gud, hjälp oss att öppna våra ögon för det som är väsentligt i våra liv, och att om och om igen tacka ja till
din generösa inbjudan.
Låt oss stämma in den kristna kyrkans bekännelse.
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