
Havnegudstjeneste  

7.søndag efter Trin. Lk.14,16-24. 

---- 

I skal høre nogle vise ord – i hvert fald lige 

her i begyndelsen, for jeg indleder lige med 

et lille citat, der lyder sådan her: 

”Tid det er noget, jeg kan give mig. Jeg kan 

også tage mig den. Jeg kan tilmed give den til 

andre mennesker. Faktisk er Tiden noget af det 

smukkeste, man kan give et andet menneske. Og 

det vigtigste. Den tid, man skal give, er den 

gode tid. Ikke den dårlige tid. Man må være 

kvalitets- og kvantitetsbevidst. Jeg kan også 

gå den modsatte vej og slå Tiden ihjel. Det er 

der faktisk nogle mennesker, der gør. Ikke 

bare skal de have Tiden til at gå – selv om de 

ikke ved, hvor den skal gå hen. Men de slår 

den også ihjel. Men sådan er vores liv så 

forskellige.” 

Sådan har tidligere præst og leder af Kirkens 

Korshær Bjarne Lenau Henriksen skrevet det 

engang. Og det er nogle fine iagttagelser, han 

har gjort. Tid det er noget dyrebart eller det 

er noget, vi forsøger at slå ihjel. Det er 

mærkeligt, at det kan være så forskelligt, 

ikke? 

Det er godt nok også noget mærkelig noget, det 

evangelisten Lukas fortalte før, synes jeg, 

sådan at sige nej til en fest. For fester de 

har da med glæde og godt humør, med fællesskab 

og god stemning at gøre.  

Fester de er da, mere end noget andet, noget 

af det mest livsbekræftende der findes, og 

noget, der kan være med til give overskud og 

lyst og nye kræfter til hverdagen. – Som et 

fint eksempel kan vi jo nævne alt det, der 

sker her på Hou havn denne weekend! Det er jo 

netop en havnefest, hvor vi har det sjovt med 

hinanden. 

Man skal da være et sært og træls menneske, 

hvis man siger nej til en festinvitation. 

Eller også skal man bare være uinteresseret og 

total ligeglad med de andre – hvad kommer de 

vel mig ved, kan man sige? Jeg har da faktisk 

nok i mig selv og mit eget. Hvorfor skulle jeg 

dog egentlig bruge både tid og kræfter på de 

andre?  

Det kunne jo også risikere at gå hen og blive 

både besværligt og krævende, hvis jeg skulle 



til at høre på alle deres problemer og deres 

genvordigheder; måske endda skulle til at tage 

stilling til problemerne og hjælpe dem. Det 

vil jeg ikke! Jeg takker nej. Jeg gider nemlig 

ikke rigtig. Og hvem siger også, at de andre 

er gode nok og fine nok til mig? Nej, jeg 

blander mig udenom. Det er det letteste. Jeg 

finder en undskyldning for ikke at komme. Ja, 

og undskyldninger dem er der nok af. 

Det er Jesu historie, som vi lige har hørt, jo 

et glimrende eksempel på. Der var en mand, 

siger Jesus, der havde lyst til at holde en 

fest, og han inviterede en masse mennesker; 

familie, venner og omgangskreds, alle dem han 

kendte. Han havde lyst til at holde gilde; 

havde måske noget han skulle have fejret, i 

hvert fald skulle der være fest, synes han, og 

sendte indbydelserne ud. 

Og så er han vel gået i gang med at forberede 

sin fest med indkøb og madlavning og hvad der 

ellers skal til – alt imens han har glædet 

sig. Men da SU-senest den og den dato nærmer 

sig, da begynder afbuddene at strømme ind. 

Jeg har altså lige investeret i et stykke 

jord, siger den ene, og du kan jo nok forstå, 

at det forretningsmæssige må gå forud for 

fornøjelse, så jeg kommer altså ikke. 

En anden har lige købt nogen okser, han skal 

ud og prøve. Det må vel, med en omskrivning, 

svare til ny bil og campingvogn, som ham og 

lillemor skal ud med i weekenden – så han kan 

heller ikke komme. 

Og en tredje han er nygift, så det siger jo 

sig selv, at han skal tage sig af sin unge 

brud. Og der er ikke plads til andre i den 

tosomhed. 

Og sådan kunne vi nok blive ved længe endnu. 

Undskyldningerne de kan være utallige. Og de 

kan enten skyldes, at vi simpelthen ikke gider 

deltage, eller de kan skyldes, at vi har for 

travlt; der er så meget vi først lige skal nå, 

før vi har tid til at deltage i festen – eller 

i videste forstand i livet, for det er vel 

livet som indbydelsen her gælder. 

Og hvad stiller man så som indbyder op, når 

man får alle disse afbud og undskyldninger? 

Hvordan reagerer man så? 

Ja, vi hører, at værten, indbyderen, her i 

historien, han bliver vred. Og selvfølgelig 

gør han da det. Her vil han spendere den 



bedste mad og de bedste vine på mennesker, som 

så slet ikke vil have den, fordi de har så 

travlt med en hel masse andet. Enhver af os 

ville da blive ked af det, såret eller 

ligefrem stjernetosset, hvis der ikke var 

nogen af de inviterede, der ville komme og 

deltage i vores fest.  

Og mon så ikke også mange af os ville blive 

sure og fornærmede og med korslagte arme stå 

frem og sige: jamen, så kan det også være lige 

meget med det gilde; hvis ikke I vil komme, så 

bliver der bare ingen fest. Nu er jeg ked af 

det, og I har ødelagt det hele for mig. 

Sådan tror jeg, mange ville gøre, hvis det var 

os, der var blevet afvist på den måde, og det 

ville også være fuldt forståeligt.  

Men sådan gør værten i Jesu historie altså 

ikke. Nej, han vil simpelthen have fest, og 

vil de først indbudte ikke komme, jamen så 

beder han bare sine tjenere invitere nogen 

andre. Og hvilken forsamling er det ikke! De 

mennesker der nu får invitationen, det er godt 

nok noget af en broget flok.  

Det er en blandet forsamling af mennesker, der 

normalt ikke står forrest i køen, når der 

uddeles festinvitationer. Det er fattige, 

vanføre, blinde og lamme og det er folk som 

bare står og hænger på gadehjørnerne uden at 

tage sig noget fornuftigt til. 

Kort sagt: manden han holder fest for folk, 

som ingen ellers gide feste for – alle 

taberne; alle fiaskoerne; alle dem de andre 

ikke må lege med; alle dem der slet ikke har 

mulighed for at gøre gengæld.  

Og han gør det vel at mærke uden at ændre 

noget som helst i planen og menuen. Den er 

stadigvæk førsteklasses med god mad og drikke, 

og festen den er stadigvæk en fest og ikke en 

fattighjælp. 

Sådan var der jo nok ikke mange af os, der 

ville have gjort. Men værten her i historien 

han gør det altså. Og da det er Jesus, der 

fortæller os historien, ja så er manden jo 

selvfølgelig Gud. 

Jesus vil med sin historie fortælle os, at Gud 

ikke ser på mennesker, sådan som vi så ofte 

gør. Vi siger jo nemlig tit: nej, ham der vil 

jeg ikke have noget med at gøre, for han dum. 

Og hende der heller ikke, for hun er ikke så 

fin, som jeg er. 



Men sådan gør Gud ikke; sådan er det ikke i 

livet med ham. Han skelner overhovedet ikke 

til om vi er fine og dygtige og kloge eller 

ej. Nej, hos ham har vi lov til at komme med 

alle vore fejl og mangler og fiaskoer. Guds 

indbydelse til livet står åben for alle: Kom, 

nu er alt rede! siger han. Og den invitation 

gælder alle. Både dem, der har succes med 

deres liv og dem, der ikke altid har det. Alle 

er lige, lige velkomne og placeret lige nær 

Vorherre ved hans store gæstebud. 

Ind i vores fortravlede verden lyder der en 

indbydelse; en indbydelse der ikke tager 

hensyn til specielle grupper eller gør forskel 

på mennesker, men derimod sprænger alle rammer 

og menneskeskabte skel, fordi livet og Guds 

rige gælder alle. Alle uden undtagelse. En 

indbydelse der siger: Du har lov til at være 

en fiasko, og du har lov til ikke altid at 

lykkes. Du er et Guds barn, og derfor vil han 

holde fest for dig. Så derfor: tag imod 

indbydelsen til det liv, der skænkes dig; tag 

dig tiden, giv dig tiden, og giv de andre 

tiden – den gode tid; læg alt til side, og 

kom. Der er ingen brugbar undskyldning for at 

sige nej. 

Amen  

 


