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ANDRA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 

- Kallelsen till Guds rike - 

I dag börjar vi med kommande söndags evangelietext: 

Luk 14:15-24 En av gästerna, som hörde detta, sade till honom: »Salig 

den som får vara med om måltiden i Guds rike.« Jesus svarade: »En 

man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja 

skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna: ’Välkomna, allt är 

färdigt.’ Men alla hade de någon ursäkt att komma med. En lät hälsa: 

’Jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den, förlåt att jag 

inte kan komma.’ En annan sade: ’Jag har köpt fem par oxar och måste 

ut och se vad de går för, förlåt att jag inte kan komma.’ En tredje sade: 

’Jag har just gift mig, så jag kan inte komma.’ När tjänaren kom till-

baka och berättade detta greps hans herre av vrede och sade: ’Gå gen-

ast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och 

krymplingar och blinda och lytta.’ Och tjänaren sade: ’Herre, jag har 

gjort som du befallde, men ännu finns det plats.’ Då sade mannen till 

sin tjänare: ’Gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer 

hit, så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla dem som först 

blev bjudna skall få vara med på min fest.’« 

Jag tror att alla någon gång har hört sången ”Den stora dagen”, texten 

skriven av Benny Borg. Utgiven på skiva av bl.a. dansbandet Jigs 1978 

och Vikingarna 1996. (Hämtat från Wikipedia) 

Citerar några få ord ur refrängen: ” … Jaså, säger Du det, Du kan inte 

komma från, Du tog fel på vilken dag det var. … ”  

Sångtexten – ”Den stora dagen” - återger vår tids anda. Nästan exakt 

så, som Jesus säger i kommande söndags text. I sångens text finns orden 

”… En trött gammal kvinna somnar in …”. Vanliga ord, som ger en 

antydan om att kvinnan dog. Kanske av brustet hjärta. 

De flesta i vuxen ålder, har gjort upplevelsen: ”… det kunde jag inte 

ana, att vi då pratades vid för sista gången … ” 



Dagens text handlar om konsekvensen av att tacka nej till Guds inbju-

dan. Paulus skriver: 

Heb 3:13 Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga i 

dag, så att ingen av er låter sig förledas av synden och förhärdar sig.  

Vi bär alla på tunga ”ryggsäckar”. Fyllda av oåterkalleliga misstag, som 

vi själva inte kan avlägsna. Bibeln berättar att vi kan få misstagen rade-

rade: 

Rom 3:23-25 Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, 

och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom 

han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli 

ett försoningsoffer för dem som tror. 

Behöver du och jag Jesu försoningsoffer? Ett ärligt svar måste bli: Ja. 

Det finns ingen annan väg. Vår prestige hindrar oss från att hitta vägen 

till Guds eviga omsorg. Prestigen hindrar oss från att erkänna och ut-

trycka vårt behov av Jesu försoningsgärning. Hindrar bekännelsens ord, 

som medför att Guds son övertar konsekvensen av våra misstag: 

”Jesus, jag är helt beroende av din försoningsgärning.” 

Det största misstaget du och jag kan göra är att strunta i Jesu försoning! 

Evangelisten Johannes beskriver Guds omsorg om oss. Att Jesus rade-

rade allas våra synder - genom sin försoningsgärning. Den skedde under 

en lång fredag för 2000 år sedan, när Jesus lät sig spikas upp på ett kors: 

1 Joh 4:9-10 Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende 

son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: 

inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son 

som försoningsoffer för våra synder. 

Prestigen är den trånga porten. Så här säger Jesus: 

Matt 7:13-14 Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och 

den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in 

genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till 

livet, och det är få som finner den. 

 


