
Tema: Kallelsen till Guds rike 
Text: Lukasevangeliet 14:15-24 
 

15 En av gästerna som hörde detta sade till honom: "Salig är den som får äta vid måltiden i 
Guds rike!" 16  Jesus sade till honom: "En man ordnade en stor festmåltid och bjöd 
många. 17 När tiden för festen var inne, sände han sin tjänare för att säga till de inbjudna: 
Kom, nu är allt färdigt.18 Men alla började ursäkta sig. Den förste sade till honom: Jag har 
köpt en åker och måste gå ut och se den. Jag hoppas du ursäktar. 19 En annan sade: Jag har 
köpt fem par oxar och ska ut och pröva dem. Jag hoppas du ursäktar. 20  Ännu en annan 
sade: Jag har gift mig, så därför kan jag inte komma. 21 Tjänaren kom tillbaka och 
berättade detta för sin herre. Då blev husets herre vred och sade till sin tjänare: Gå genast 
ut på gator och gränder i staden och hämta hit fattiga, handikappade, blinda och 
lama. 22 Och tjänaren sade: Herre, vad du befallde är gjort, och det finns fortfarande 
plats. 23  Då sade herren till sin tjänare: Gå ut på vägar och stigar och se till att människor 
kommer in, så att mitt hus blir fullt. 24 Jag säger er: Ingen av dem som var bjudna ska 
smaka min måltid." 
 
... 
 
Viktigt att förstå HUR man läser bibeln. Vilken genre? Under vilket förbund? Till 
vem/vilka? När? Gud är evig och han är densamma. Men han har agerat olika under 
historiens gång. Han har arbetat på olika sätt. Därför är det oerhört viktigt att förstå vem 
Gud talar till. Annars kommer det garanterat bli förvirring.  

Tala om hur Gud har arbetat på olika sätt. 
 
Ex: Simson, fick Herrens ande för ett specifikt ändamål. Dock förlorade han Anden då 
hans hår blev klippt.  
 
Saul hade Anden men förlorade när han hade mordlust mot David.  

Ex lärjungarna som var judar, frågade Jesus hur de skulle be. Johannes döparen hade 
också lärt sina lärjungar att be.  Då förklarade Jesus Herrens bön. Jag menar att det var 
till för dem då vid den tiden för det specifika ändamålet. "låt ditt rike komma", var ett 
fysiskt rike som de väntade efter. 
 

Texten 

1. Jesu kom till Judarna först och främst.  
Joh 1:11 "Han kom till sina egna men hans egna tog ej emot honom." Judarna fick en 
inbjudan till den stora måltiden= himmelriket/evig gemenskap med Gud. Guds rike är 
ett tillstånd inte en fysisk plats. Man måste bli född på nytt för att se Guds rike. Se det i 
anden, inte ett fysiskt rike.  

Mycket av det Jesu talade om var till judar och endast dem. Det var först senare som Jesu 
utökade missionen till alla folk. När man läser med såna glasögon, att Jesu talade till 
judar blir NT mer lättförståeligt.  
 



Jesu liv och ord var fortfarande GT. När Jesu dog blev det NT. Paulus var tjänare för det 
nya testamentet. Han fick denna hemlighet som hade varit fördold. "Mysterion" "har 
varit dolt, fram tills nu."  
 
Så Paulus fick budskapet om NÅDEN. Därför poängterar han det gång på gång.  
 
Han kallar det även "mitt evangelium". Inte det att det är han som kommit på det utan 
han menar att Gud gav honom detta evangelium som en uppenbarelse. Därför är Paulus 
väldigt viktigt.  

 

2. Vem är det som ger oss kallelsen? 
 
Man undrar hur det fungerar med denna kallelse. Vi har fått den för att vi är utvalda.  
Gud verkar med sin nåd innan vi ens är troende.  

NT talar om att Gud har utvalt varje troende människa.  
Joh 6:44 "Ingen kan komma till mig om inte fadern drar honom". 
Efesierbrevet 1.   
Rom 8:28-32. 
 
Men måste man inte ta emot Jesus? Att "ta emot" Jesus är att tro på honom.  
Joh 1:12 "Åt alla dem som tog emot honom gav han dem makten att bli Guds barn."   

Gud ger inbjudan men samtidigt har han utvalt varje troende människa.  

 
3.   Vad ska vi då göra i denna kallelse?  
Man ska nå alla människor oavsett om de någonsin kommer bli troende eller ej.  
Våran uppgift är bara att dela med oss av Kristus till så många människor som möjligt. 
Sedan är det helt och hållet upp till Gud och vad han gör med den människan.  
 
Det är många unga människor som är intresserade. Det är som ett vakuum. Skolan, 
föräldrar, vänner är kanske emot tron. Men när de ser kristna vill de därför få höra 
direkt. 

   


