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Predikan av Jenny Arnerlöf, Kallelsen till Guds rike, 2021-06-13 

 

Dagens evangelietext är hämtad från Lukasevangeliets 14:e kapitel.  Den skildrar en 

del av en större scen som ägde rum på en sabbat. Innan jag läser dagens textavsnitt 

vill jag säga något kort om vad som redan hade skett, det skildras i v.1-14. Jesus 

hade gått från synagogan till en festmåltid med en grupp av religiösa ledare.  På väg 

till måltiden mötte sällskapet en man som hade en svår sjukdom. Jesus frågade sitt 

sällskap om det var lagligt att bota mannen på sabbaten, men de teg. Jesus botade 

mannen. Väl på festen såg Jesus hur de andra tävlade om de bästa sittplatserna. 

Han såg att festen var en samling av mäktiga människor utan en gnutta av ödmjukhet 

och att de använde tillfället för att främja sin egen ställning.  Jesus höll inte tyst om 

det han såg.    

Han citerade kloka ord om ödmjukhet och vett och etikett från Israels 

visdomstradition.  Jesus gav också en känga till festens värd då han bara hade bjudit 

gäster med hög social ställning. Han sade, ”när du skall ha en fest, så bjud fattiga 

och krymplingar, lytta och blinda. Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig någon 

belöning; belöningen får du vid de rättfärdigas uppståndelse.” Nu har vi fått en känsla 

för den spända stämningen som Jesus ord hade skapat på festen. Då är vi redo att 

lyssna till dagens evangelietext från Lukasevangeliets 14:e kapital: 

En av gästerna, som hörde detta, sade till honom: »Salig den som får 
vara med om måltiden i Guds rike.«  
16 
Jesus svarade: »En man skulle ha en fest och bjöd många gäster.  
17 
När festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna: 
’Välkomna, allt är färdigt.’  
18 
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.’  
19 
En annan sade: ’Jag har köpt fem par oxar och måste ut och se vad de 
går för, förlåt att jag inte kan komma.’  
20 
En tredje sade: ’Jag har just gift mig, så jag kan inte komma.’  
21 
När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede 
och sade: ’Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla 
fattiga och krymplingar och blinda och lytta.’  
22 
Och tjänaren sade: ’Herre, jag har gjort som du befallde, men ännu finns 
det plats.’  



 2

23 
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.  
24 
Jag säger er att ingen av alla dem som först blev bjudna skall få vara 
med på min fest.’« 
Så lyder det heliga evangeliet, Lovad vare du Kristus 

En av gästerna försökte lätta lite på spänningen genom att fånga ordet salig och 

uttrycka en religiös floskel om framtiden. Han ville distrahera alla från den verklighet 

som Jesus synliggjorde när han nämnde de utsatta.  Men Jesus går inte att 

distrahera. Jesus hade för avsikt att störa.  Han försökte blåsa liv och dygd in i 

festens tråkiga sällskap, och han var inte alls redo att låta sina utsagor slätas över 

eller sopas bort så lätt.  

Jesus satte direkt igång med en liknelse om människor som är för upptagna med sitt 

eget livs projekt och framgång för att vilja vara med på Guds rikes fest.  Denna 

liknelse är först ganska tuff att höra. De tre olika ursäkterna verkar vara rimliga. Men 

liknelsen handlar inte om att fördöma vardagslivets sysslor. Och trots att de första två 

som tackar nej i liknelsen verkar välbemedlade handlar det inte i första hand om att 

fördöma de förmögna (även om den väcker frågor om vad som är den riktiga 

förmögenhet). Denna liknelse handlar om två olika sätt som människor föreställer sig 

Gud.   

Det ena sättet att föreställa sig är att Gud finns till för att förgylla vårt liv. I 

detta sätt att tänka finns Gud där för oss enligt vårt eget regelverk och känt behov. 

En sådan Gud är en idol.  Problemet med idoler är att de saknar makten att hjälpa 

oss på det sättet som vi mest behöver. De lovar mycket för lite input och i slutänden 

kräver mycket, ibland allt, och ger lite i retur. Viktigt för oss är att de saknar förmågan 

att forma Kristi avbild i oss.   

Det andra sättet att förstå Gud utifrån denna liknelse är uppfattningen att Gud vill 

bryta in i våra liv och vända upp och ner på våra föreställningar om vad som är det 

goda livet. Detta är för att våra föreställningar oftast liknar världens föreställningar, 

som kommer till korta inför vad Gud vill bjuda på.  Vi behöver Guds inbrytande för att 

tänka annorlunda. Enligt liknelsen är Gud ihärdig i sina försök att bryta sig in hos oss 

människor och få oss att delta i vad Gud gör. 

De i liknelsen som tackade nej till festen föreställde sig Gud enligt det första sättet. 

De som kom till festen var de som insåg att Gud ville något gott för deras liv. Det är 
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slående att det fanns många lediga platser på festen i liknelsen, som skulle fyllas. 

Kan det vara så att den Gud vi behöver inte alltid är den Gud som vi vill ha?  

Slående är också liknelsens slutkläm.  ”Ingen av alla dem som först blev bjudna skall 

få vara med på min fest.” Jesus störande av måltiden var ett försök att bryta in i de 

mäktigas liv och få dem att se att makten de klamrade sig fast vid var ett falskt 

paradis.  Det äkta goda livet, den sanna förmögenheten förverkligas eller upptäcks 

när de mäktiga använder sin makt för att lyfta de maktlösa.  Enligt Jesus börjar Guds 

rike här och nu.  Anledningen till att de först inbjudna inte skulle få vara med på 

festen var att de själva hade valt bort den. De trodde inte på en Gud som bryter in i 

våra liv och begär något av oss.  

Gud vet att vi behöver vara generösa på sätt som inte kan återgäldas om vi ska växa 

upp till den fulla mänsklighet som vi skapades till. Det är en del av vad det innebär att 

vara bärare av Guds avbild. Det är först när vi lär oss att ge av oss själva på ett 

generöst sätt som vi upplever godheten i Guds rike.  När vi tänker på att vara 

generösa ska vi inte begränsa oss att tänka enbart pengar.  Att vara vänlig, visa 

tålamod, dela vittnesbörd, ge uppmuntran, Vad vi väljer att göra med våra liv 

påverkar om eller huruvida vi blir människor som vill vara i Guds närvaro.  

Liknelsen var riktad mot de inflytelserika gästerna vars stora angelägenhet var att 

säkra och främja sina egna personliga små riken.  De hade inte förstått att den 

framtida festen som betecknar Guds rikes ankomst måste påverka nuet. 

Innehållet i vårt hjärta måste prioriteras i förhållande till vad som är viktigt i Guds rike.  

För Jesus betydde det att man redan i nuet inser att ”Gud inte gör skillnad på 

människor” så det kan vi inte heller göra. För att vara tydlig, säger Jesus inte att vi 

inte får umgås med människor som delar vår egen sociala ställning eller politiska och 

religiösa åsikter. Jesus går alltid till kärnan och kärnan i denna scen är att dessa 

människor inte hade sina hjärtan på rätt plats. De använde gästfrihet för ogästvänliga 

ändamål och de saknade en attityd av ödmjukhet, generositet och omsorg om andra. 

Jesus påminner dem, med andra ord, om något hans mamma sade redan innan han 

föddes och säkert även när hon gungade honom på sitt knä:  

Gud skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner, och 

han upphöjer de ringa. 

 Hos Gud blir världens ordningar omkullkastade så att de mäktiga faller och de 

ödmjuka blir upphöjda. Gud kallar oss att leva våra liv i nuet i ljuset av den 
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kommande omkull kastningen. Jesus gjorde detta till en minnesvärd fest som ingen 

glömde genom att ifrågasätta rådande idéer om vad som gör vårt liv meningsfullt. 

Hans frågor och insikter är relevant för oss även idag. Det är lätt hänt att när vi har 

varit en del av en församling, när vi har vandrat i tro på Kristus en längre tid, att vi 

glömmer att vi har kommit in på rikets fest tack vare Guds nåd och inte på grund av 

vår egen anständighet.  

Guds nåd är så stor att han vill se alla som vill vara med ansluta sig till festen i hans 

rike.  Eftersom Guds generositet, och inte vår egen förtjänst, har avgjort vårt 

deltagande i festen, måste vi i vår tur, visa samma generositet till alla möjliga sorters 

människor.  Vi kan visa Guds generositet till människor som från världens perspektiv 

inte kan göra något för att gagna oss eller främja vår framgång.  Sådan radikal 

generositet är bland de bästa sätten att synliggöra och uppleva Guds rikes godhet.  

Våra diakoni vandringar är ett sätt att synliggöra Guds rikes närvaro.  Det finns 

många andra vardagliga sätt som vi kan kommunicera vår tro att Guds rike är nära. 

De goda nyheterna om Guds rike är att Gud själv tar initiativet att bryta in bland oss, 

fördold i människor som från världens perspektiv inte har något att ge.  

Avslutningsvis vill jag berätta för er om S:t Laurentius som blev ärkediakon i kyrkan i 

Rom under 200-talet.  När Laurentius beordrades att lämna ut kyrkans skatter till 

kejsaren begärde han tre dagar för att få ihop allt.  Under de tre dagarna delade han 

ut allt vad kyrkan ägde till de fattiga så när Romarrikets män kom för att hämta 

skatterna visade han upp en skara fattiga och sade: ”Detta är kyrkans skatter”. Han 

avrättades för det genom att rostas till döds på ett halster och det sägs att när han 

hade legat över elden ett tag ropade han glatt ”Jag är färdig på denna sida, snälla 

vända på mig”. Laurentius martyrdöd anses ha inneburit dödsstöten för den 

avgudadyrkan som uppfyllde Rom. Laurentius liv och sätt att tänka präglades av en 

tydlig vision av Guds rike. 

De goda nyheterna om Gud som kallar oss till aktiv tjänst för sitt rike är tvåfaldiga. 

Redan nu kan vi uppleva det goda som sker när vi inte gör skillnad på människor. 

Och det vi gör nu formar och göder vår längtan att få vara med om det goda som 

väntar i Guds rike. Det är en godhet som inget öga sett, och inget öra hört och ingen 

människa anat.  Amen. 


