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Gud Sätter Alltid Kvalitet 
Framför Kvantiet 

Jesu lärjungar måste beräkna kostnaden 
Avskedpredikan i Skälbykyrkan Runtuna 

Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge (Luk 14:27) 

Bibeltext 
Stora skaror följde honom, och han vände sig om och sade till dem: "Om någon kommer till mig 
och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja, även sitt 
eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte 
vara min lärjunge. Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte först ner och 
beräknar kostnaden för att se om han har råd att slutföra bygget? Annars, om han har lagt 
grunden men inte kan bygga färdigt, är det fara värt att alla som ser det kommer att håna 
honom och säga: Den mannen började bygga men kunde inte slutföra bygget. Eller vilken kung 
går ut i krig mot en annan kung utan att först sätta sig ner och överväga, om han med tio tusen 
man kan möta den som kommer emot honom med tjugo tusen? Om han inte kan det, skickar 
han sändebud och ber om fred, medan den andre ännu är långt borta. På samma sätt kan ingen 
av er vara min lärjunge, om han inte avstår från allt han äger. Salt är bra, men om saltet mister 
sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Varken för jorden eller gödselhögen duger det. 
Man kastar bort det. Hör, du som har öron att höra med."  (Lukasevangeliet 14:25-35) 

Inledning 
Den text vi har läst har jag predikat över förut här i kyrkan i januari 2018. Då 
hade jag rubriken ”Beräkna kostnaden”, och jag talade då om lärjungaskapets 
krav. Lustig nog har samma text kommit till mig igen, och trots att jag försökt bli 
av med den har jag inte lyckats. Jag vill dock vinkla den på ett lite annat sätt än 
jag gjorde för ett drygt år sen, efter att ha läst lite innantill om vad jag sa då i 
fem punkter. Sedan har jag tre nya punkter. Må Gud ge ljus över sitt ord. 
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Återblick 
1. Stora skaror följde honom. I en annan översättning står det: Jesus var 

omgiven av stora mängder människor (nuB’17). När Jesus gick till Golgata — bar 
sitt eget kors — var Han ensam, övergiven av alla. Men här kryllar det av 
folk omkring Honom. Vi vet att en del följde Honom av ärligt hjärta, men 
det fanns också människor där som var nyfikna, andra för att de var 
fascinerade av det övernaturliga, andra för att de drog nytta av det (som när 
han mättade flera tusen personer med bröd). Jesus var fullt medveten om att 
skara runt Honom inte alls var någon genuin lärjungaskara — där fanns 
genuina lärjungar, men också människor som hade helt andra motiv till att 
hålla sig intill Honom — och därför vände han sig om och sade till dem. Det är 
som att Jesus upplever att det är dags att sätta ner foten och deklarera för 
folket att Han själv inte är tillfreds bara med att de är många, utan att det är 
helt andra saker som är avgörande för Honom . 1

2. Om någon kommer till mig. Jesus deklarerar kostnaden att följa honom 
i tre av verserna i denna text: Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och 
sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja, även sitt eget liv, så kan han 
inte vara min lärjunge (14:26). Jesus använder mycket starka ord här, och vi kan 
tycka att han går för långt. Att ”hata” sin föräldrar och sin familj känns inte 
rätt med tanke på att Gud befallt oss att hedra vår fader och vår moder och en man 
skall älska sin hustru såsom Kristus älska församlingen.  Ett sätt att förstå detta är att 
titta på parallelltexten i Matt 10:37: Den som älskar sin far eller mor me än mig är 
mig inte värdig, och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. 
Fråga är ur den synvinkeln vem eller vad vi älskar mest: Jesus eller något 
annat? Och den som inte älskar Jesus mer än allt annat kan inte vara hans 
lärjunge. Kärleken till Gud måste vara odelad: du skall älska HERREN din 
Gud av hela ditt hjärta, din kraft och ditt förstånd. Och som jag förstår det: när vi 

 Ordet för att vända sig i grekiskan (strepho) används ofta i evangelierna när Jesus i ett kritiskt ögonblick vänder sig 1

till någon människa och gör eller säger något avgörande, några exempel: när han vänder sig till de blivande 
lärjungarna som följde efter honom från Jordan där han blivit döpt och han frågar dem vad de önskar (Joh 1:38), 
när han tillrättavisar Petrus som vill förneka att Messias måste lida och dö för att uppstå på tredje dagen (Matt 
16:23), när han blir förvånad över den romerska officerens starka tro (Luk 7:9), när han vänder sig till kvinnan 
som i Simons hus har smort hans fötter med olja och samtidigt tillrättavisar Simon för hans bristande kärlek till 
honom (Luk 7:44), när han vänder sig till lärjungar och säger att saliga är de ögon som ser det ni ser (Luk 14:25), när 
Jesus vänder sig om och ser på Petrus efter att han förnekat honom (Luk 22:61), när Jesus vänder sig till 
kvinnorna som gråter längs Via Dolorosa när han går mot Golgata bärandes på korset (Luk 23:38). Här vänder 
sig Jesus till de stora skarorna i ett avgörande ögonblick och säger…-hur viktigt är det inte att vi får uppleva att 
Jesus vänder sig till oss och talar till oss?
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blir tvungna att välja måste Jesus komma före allt annat. Den som inte bär sitt 
kors  och följer mig kan inte vara min lärjunge (14:27). 2

3. Att beräkna kostnaden. På grund av lärjungaskapets krav ger Jesus oss 
sedan två liknelser i texten för att betona nödvändigheten av att ta kallelse på 
allvar och beräkna kostnaden av att följa Honom. Jesus tar två bilder: en 
person som vill bygga ett torn  och en kung som skall dra ut i krig mot en 3

annan kung. Gemensamt för både liknelserna — och jag tror det är deras 
huvudpoäng — är att det handlar om två personer som står i begrepp att 
kasta sig in i ett projekt som kommer att kosta pengar, möda, svett och 
kamp, kanske t.o.m. leda till fara för livet, och som givetvis sätter sig ner och 
ser över om det ser ut som att projekten går att ro i land. Så gör man ju i alla 
mänskliga företag, normalt sett, annars gör man sig ju till åtlöje (eller som i 
kungens fall förlorar kriget, kanske sitt rike och även i värsta fall sitt liv) när 
man inte kan ro företaget i land. Jesus menar här alltså, på fullt allvar, att var 
och en som kommer till Honom behöver göra samma beräkning: är man 

 Det fascinerar mig  att Jesus nämner ordet kors här innan han ens har gått till korset själv. Vad kan det betyda? 2

Strong’s Lexikon säger att ordet betyder: en stav eller post (som upprätt), det vill säga (specifikt) en pol eller ett kors (som ett 
instrument för dödsstraff) Bildligt: exponering för döden, det vill säga självförnekelse; implicit Kristi försoning: - kors. En 
kommentator på nätet skriver: Därför, "Ta upp ditt kors och följ mig" betyder att man är villig att dö för att följa 
Jesus. Detta kallas "dö bort från sig själv". Det är en kallelse till absolut överlåtelse. Efter varje gång Jesus påbjöd 
att bära sitt kors, sade han: Ty den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall 
vinna det. Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad?  (Luk 9:24-25) 
Även om kallelsen är tuff, är belöningen ojämförlig. För lärjungarna var möjligtvis talet om korset — om de vid 
den här tidpunkten förstod vad Jesus menade — avskyvärt eftersom de visste att Mose lag sade att förbannad är var 
och en som blir upphängd på trä. Att Messias skulle behöva lida på korset var för varje from jude en omöjlighet, 
därför att Messias var den siste som HERREN Gud skulle förbanna. Men det är möjligt att de som hörde Jesus 
säga dessa ord förstod dem utifrån ett självförnekelse-perspektiv, ungefär som sagt ovan. Korsfästelsen som 
avrättningsmetod var välkänd på Jesu tid och romarna hade övertagit den från flera andra folk i mellanöstern, 
och det vanliga vid den här tiden var att den dödsdömde fick bära tvärslån till korset från domstolen till 
avrättningsplatsen — vi vet av evangelierna att Jesus bar sitt eget kors, men fick hjälp av Simon från Cyrene sista 
sträckan. Poängen är att från den stund den dömde fick korset på sina skuldror tillhörde denne döden, och när 
Jesus använder denna bild menar han att enda sättet att följa honom är att synligt — öppet för hela världen att 
se det — dö bort från sig själv för att leva för Honom, dvs att förneka rätten till sitt eget liv. På samma sätt som 
Jesus endast kunde segra genom att dö och sedan uppstå, kan ingen följa honom utan att först bildligt talat dö 
från sitt gamla liv och sitt eget jag, för att födas på nytt och bildligt talat uppstå till ett nytt liv som Jesu lärjunge. 
Paulus skriver om sin egen erfarenhet: Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och 
det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.  (Gal 2:19a-20) På 
samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger (14:33). Detta är på inget sätt begränsat 
till bara materiella ägodelar, utan här ingår allt annat som räknades upp tidigare: föräldrar, familj, släkt, vänner, 
vårt eget liv, vår bestämmanderätt. Paulus skriver: Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi 
skull. Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För 
hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus (Fil 3:7-8). Att följa Jesus är att lägga 
allt  förutom Jesus i vågskålen på ena sidan och endast Jesus på andra sidan och sedan konstatera att Jesus är 
värd oändligt mycket mer än allt det andra, t.o.m. våra egna liv, och sedan följa Honom. 

 Möjligen åsyftas här ett vakttorn till en vingård3
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medveten om vilka kostnader som kommer att krävas, och är man villig att 
gå hela vägen . 4

4. Saltets kraft. Jesus använde ofta bilden av saltet som en beskrivning av vad 
ett äkta lärjungarskap kan åstadkomma i världen. Ni är jordens salt (Matt 5:13) 
och saltet har smak och förhindrar förruttnelsen just genom att saltet har en 
sälta. Det är sältan som ger saltet kraft, och poängen i just det här 
sammanhanget är att det finns oerhörd kraft i en sann överlåtelse till att följa 
Jesus. Salt utan sälta — en kristendom där Jesus inte alls är allt för oss — är 
meningslös och kraftlöst. Varken för jorden eller gödselhögen duger det. Man kastar 
bort det. Det är inte bara värdelöst, det driver också människor som Gud vill 
frälsa bort från kristendomen eftersom det enda de ser är en kraftlös och 
meningslös religion. Men det som ger kristendomen andlig kraft är 
villigheten att dö från sig själv och älska Jesus mer än någonting annat vad 
det än kostar. 

5. Hör, du som har öron att höra med. Jesus avslutar sin undervisning av 
den stora folkmassan som följde honom med ett utrop: Hör, du som har öron att 
höra med. Detta återfinns i andra former i Bibeln: Lyssna, du som har öron (Matt 
11:15, liknande finns även i Matt 13:9, Mark 13:43, Mark 4:9, Mark 4:23, 
Luk 8:8), och i Uppenbarelseboken finns frasen den som har öron må höra vad 
Anden säger till församlingarna hela sju ggr (Upp 2:7, 2:11, 2:17, 2:29, 3:6, 3:13, 
3:22). Varför säger Jesus så? Alla människor har väl öron. Ja, och nej. Fysiska 
öron är det inte många som saknar, men frågan är hur det är med den 
andliga hörseln. När Jesus vänder sig till skarorna vet han på förväg att vissa 
kommer att förstå honom — de har ”andliga” öron — andra kommer inte 
att förstå något alls. De som förstår kan reagera på olika sätt: antingen med 
förkrosselse och omvändelse och en villkorslös kapitulation inför Jesus, eller 
med ilska över hur jobbigt allt blev . 5

 Om jag får gå utanför texten någon minut så vill jag dock påpeka att både när det gäller bilden av tornbygget 4

och bilden av kriget så är Jesu efterföljande aldrig utlämnade att klara av det hela själva. Kostnaderna är höga, 
ja, det kostar allt, men det finns en Gud i himlen som ställer alla sina resurser till förfogande för den som är villig 
dö från sig själva och följa Jesus. Bibeln säger att det är Guds bygge och kriget har Jesus redan vunnit!)

 En liknande situation beskrivs i Johannesevangeliet: Många av hans lärjungar som hörde det sade: "Det här är ett hårt 5

tal. Vem står ut med att höra det?" Jesus förstod att hans lärjungar var upprörda över detta, och han sade till dem: "Tar ni anstöt av 
det här? Vad skall ni då säga, när ni får se Människosonen stiga upp dit där han redan var? Det är Anden som ger liv, köttet är inte 
till någon nytta. De ord som jag har talat till er är Ande och liv. Men det är några bland er som inte tror." - Jesus visste från början, 
vilka som inte trodde och vem det var som skulle förråda honom. - Han sade vidare: "Därför har jag sagt er att ingen kan komma till 
mig om det inte blir honom givet av Fadern." Efter detta drog sig många av hans lärjungar tillbaka, så att de inte längre följde honom. 
Jesus sade därför till de tolv: "Inte vill väl också ni gå bort?" Simon Petrus svarade honom: "Herre, till vem skulle vi gå? Du har det 
eviga livets ord…  (Joh 6:60-68)
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Om vi då går till dagens ”nya” tankar så blir det som följer: 

Predikan 
1. Gud sätter alltid kvalitet framför kvantitet. Att Jesus vänder sig till 

folket med så skarpa ord beror på att Gud alltid sätter kvalitet framför 
kvantitet. Stora skaror följde Jesus, men storleken på skaran var ointressant för 
honom. Det verkar snarare som att han inte tyckte om att skaran var stor, 
åtminstone inte just då. För om skaran bara är stor men inte håller den 
kvalitet Gud vill, så leder det ändå ingenstans. Några saker att tänka på: 

1.1. Ingenstans i Nya testamentet befaller Gud oss att ha en stor församling 
för storlekens skull. Gud är inte emot stora församlingar, för han vill att 
alla människor ska bli frälsta, men om storleken i sig blir ett självändamål 
är han helt emot. Gud ser hellre 10 hel-överlåtna Jesus-lärjungar än 1 milj 
namn-kristna. Utan kvalitet är kvantitet meningslöst, och inte bara 
meningslöst utan farligt. En stor skara Jesus-följare som inte är omvända 
på riktigt är farligt för de som verkligen är omvända, eftersom de sanna 
lärjungarna kommer att bli en väldigt liten minoritet och ha majoriteten 
emot sig och påverkas svårt av grupptrycket. 

1.2. Jesus verkar också ha en viss särskild känsla för äkthet i små 
sammanhang — återigen, utan att vara emot stora församlingar. Lyssna 
till följande ord från Jesus:  

1.2.1. Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som 
finner den. (Matt 7:14) 

1.2.2. Var inte rädd, du lilla hjord, ty er Fader har beslutat att ge er riket. (Luk 
12:32) 

1.2.3. Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, och de skall 
vandra tillsammans med mig i vita kläder, ty de är värdiga.  (Upp 3:4) 

1.2.4. Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr 
som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och 
inte förnekat mitt namn. (Upp 3:8) 

1.3. Storlek i sig kan vara förförande. Bara för att många ansluter sig till en 
kristen rörelse eller visar intresse för Jesus så betyder det inte att de 
verkligen blivit omvända på riktigt. Det grekiska ordet för ”följde” är här 
ett annat svagare ord än det som Jesus använde för att kalla sina 

WWW.BETELFORSAMLINGEN.COM !5

http://www.betelforsamlingen.com


lärjungar med orden ”följ mig” . Det betyder inte nödvändigtvis att dessa 6

skaror hade saken klar med Jesus, utan bara att de befann sig i närheten 
av honom utan att riktigt förstå att de behövde omvända sig. Kanske är 
det detta Jesus tänker på tidigare i Luk 13:24-27: Kämpa för att komma in 
genom den trånga porten. Ty många, säger jag er, skall försöka komma in men inte 
kunna det. När husets Herre har stigit upp och stängt porten och ni står utanför och 
bultar och säger: Herre, öppna för oss, då skall han svara er: Jag vet inte varifrån ni är. 
Då skall ni säga: Vi åt och drack när du var med, och du undervisade på våra gator. 
Men han skall svara er: Jag vet inte varifrån ni är. Gå bort ifrån mig, alla ni som 
bedriver orättfärdighet. (Luk 13:24-27) 

2. Den som kommer till Jesus måste beräkna kostnaden. När vi 
prövar äktheten i vår egen tro eller arbetar för att föra människor till Jesus 
behöver vi förstå att var och en som kommer till Jesus måste vara fullt 
medveten om kostnaden. 

2.1. Ordet kommer är helt enkelt ett verb för ”att komma”. Det står i en form 
(presens, middle/passive deponent, indikativ) som visar att detta är en 
otvetydig, pågående och aktiv handling. Att komma till Jesus är något vi 
gör aktivt, och gör kontinuerligt. Vi går visserligen igenom den trånga 
porten en gång, men den smala vägen följer vi för all framtid. Att komma 
till Jesus är ingen olyckshändelse, utan något mycket tydligt och konkret. 
Det är lika tydligt som när Jesus kom gående utanför tullhuset där Levi 
satt och sa ”följ mig”. 

2.2. Ibland när vi önskar se församlingarna i vårt land växa glömmer vi bort 
att Jesus själv säger att ingen av er kan vara min lärjunge, om han inte avstår från 
allt han äger. Och vi glömmer bort att säga det till människor, och det 
innebär att de inte förstår vad de ger sig in på och när det går upp för 
dem ångrar de sig . Om vi säger: kom till Jesus så löser han alla dina problem, 7

så är det visserligen delvis sant, men vi måste också lägga till att man får 
andra problem istället. Vi blir av med synden, ja, men plötsligt är vi 
främlingar i en värld som (i a f  på sikt) kommer att hata oss liksom den 
hatade Jesus från Nasaret och korsfäste honom på falska anklagelser. 

 I Luk 14 används symporeuomai betyder närmast ”gå tillsammans, slå följe” men det andra ordet, se t.ex. Luk 6

5:27 är akoloutheō och betyder mer ”följa efter”.

 Kanske återfinns en del av dessa i liknelsen om såningsmannen: Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och 7

genast tar emot det med glädje, men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, och möter han lidande eller förföljelse för ordets 
skull, så kommer han genast på fall. (Matt 13:20-21)
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2.3. Ett lite banalt exempel som illustrerar detta: en gospelkör jag känner väl 
till hade en musikkonferens där de bl a berättade om hur de rekryterar 
nya sångare till kören. De första testerna är rent musikaliska, och när det 
bästa sångarna gallrats ut får de träffa pastorn i den församlingen som 
det gäller. Hans uttalade mål är att få så många som möjligt att själva 
välja att inte gå med i kören trots att de platsar rent musikaliskt. Hans 
metod är liksom Jesu metod: han talar om vad det kommer att kosta dem 
av hårt arbete och det andliga engagemang som de förväntas ha varje 
söndag, och i kontakten med människor som behöver hjälp. Kören är 
ingen show, det är en andlig uppgift på liv och död. Och kören är ingen 
plats där du kan få egen uppmärksamhet, din uppgift är att 
uppmärksamma andra och se deras behov framför dina egna. Och inför 
det trycket är det många som väljer att avstå sin plats. 

2.4. Så den som kommer till Jesus måste beräkna kostnaden. Innan 
omvändelsen, men även sedan. Kostnaden är det egna livet, inte så att vi 
omedelbart dör en ond bråd död, utan att vi ger upp vår egen äganderätt 
till vårt eget liv. Paulus skriver: Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte 
längre jag, utan Kristus lever i mig. (Gal 2:19-20) Det är vad Jesus menar när 
han säger att vi skall hata vårt eget liv. Alla problem i världen beror på att 
människor lever för sin egen skull och inte för Gud, och det är detta som 
förändras när någon kommer till Jesus.  

3. Kallelsen till efterföljelse innebär att lägga allt annat åt sidan. 
Jesus säger alltså: Ingen av er kan vara min lärjunge, om han inte avstår från allt han 
äger. Om vi rent praktiskt funderar över vad detta innebär som Jesus säger. 
Ibland lurar vi oss att tro att Jesus är något vi lägger till till vårt liv, ytterligare 
en accessoar, de sista 10% som gör oss 100% lyckliga. Ingenting kunde vara 
mer felaktigt, men det är kanske det allra vanligaste missförståndet. Vi är 
kanske ganska nöjda med våra liv, men vi behöver Jesus för att det skall bli 
komplett eller åtminstone lite mer intressant. Eller också är vi rädda för att 
bli gamla och dö, och då är det väl bra om vi kan fixa en biljett till himlen. 
Kanske var det just detta som var de stora skarornas problem — de höll sig i 
närheten av Jesus för att vinna fördelar av det, men de hade inte insett vad 
sann efterföljelse kostar. När vi kommer till Jesus är det något gammalt som 
avslutas, och något nytt som börjar. I världen talas det gärna om att vi skall 
vara inkluderande i olika sammanhang, men evangeliet om Jesus Kristus är 
radikalt exkluderande. Det innebär att den som tror på Jesus Kristus måste 
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utesluta alla andra läror, ideologier, eller värderingar än dem som Jesus står 
för. Och detta gäller även fast vissa av dem kan ha ett visst värde. Det är 
bara det att vi inte kan tjäna två herrar samtidigt. Låt mig illustrera vad jag 
menar genom några exempel: 

3.1. Har vi tidigare levt för pengar eller karriär eller andra materiella ting, är 
det slut med det. När vi kommer till Jesus blir våra pengar hans 
egendom, vår egen karriär blir ointressant, och det materiella blir även 
hans.  

3.2. Har vi levt för att uppfylla våra egna drömmar, önskningar och planer 
för våra liv, så är det slut med det när vi kommer till Jesus. Från den 
dagen är det Jesu drömmar, hans önskningar och hans planer som gäller. 
Inte så att vi inte får önska eller drömma, men allt sådant måste 
godkännas av honom. Ske din vilja, inte min. 

3.3. Har vi levt för att uppfylla våra egna lustar och odla vår egen sexualitet 
för att tillfredsställa våra egna sexuella önskningar så är det slut med det 
när vi kommer till Jesus. För då tillhör vår kropp, inkl vår sexualitet, 
honom och vi får bara leva ut den så som han tycker är lämpligt eftersom 
kroppen är Andens tempel.  

3.4. Har vi levt för att propagera för en särskild politisk åsikt eller ideologisk 
riktning såsom socialism, liberalism, kommunism, nazism, pk-ism, hbtq-
rättigheter, etc så är det slut med det när vi kommer till Jesus. För ingen 
av dessa ideologier sätter Jesus Kristus i centrum utan människan. Jag har 
inget principiellt emot att kristna är engagerade i samhällsdebatten, men 
vi skall veta det att Jesus Kristus står över alla mänskliga ideologier. Jesus 
Kristus står inte bakom någon politisk ideologi, utan han står över dem 
allihop. Och alla politiska ledare, kejsare och kungar, aktivister och 
revolutionärer skall en dag böja sina knän inför Jesus och bekänna att 
Han är Herren. Detta betyder för oss rent praktiskt att den kristne måste 
stå över det politiska spelet som pågår omkring oss, för om inte vi gör det 
— vem ska då göra det? 

3.5. Har vi haft en annan trosuppfattning och gjort religiösa upplevelser av 
olika slag så är det slut med det när vi kommer till Jesus Kristus. Han 
säger själv att han är enda vägen till Fadern (Joh 14:6), och han samsas 
inte med några andra frälsare. Alla som har kommit för mig har varit tjuvar och 
rövare, säger han (Joh 10:8). 

WWW.BETELFORSAMLINGEN.COM !8

http://www.betelforsamlingen.com


Avslutning 
Gud sätter alltid kvalitet framför kvantitet, och därför måste vi beräkna 
kostnaden när vi kommer till Jesus Kristus, och förstå att kallelsen till 
efterföljelse innebär att vi måste lägga allt annat åt sidan. Detta gäller oss som 
redan tror, men också de som vi vill skall komma till tro. 

Slutligen vill jag tacka församlingen i Runtuna för att jag fick nåden att tjäna i er 
gemenskap under den här korta tiden. Det har inte varit optimalt att tjäna i två 
församlingar samtidigt som jag inte bott på någon av platserna ifråga, så jag är 
rädd att jag inte varit riktigt till den nytta ni kanske förväntade er eller jag själv 
kanske ville. Men som övergångslösning var detta nog ändå Guds vilja, och 
ibland får man göra saker som inte är så enkelt därför att Gud leder saker och 
ting på det sättet.  

Jag önskar Guds välsignelse över församlingen, dess framtid, och den nya 
pastorn som är på väg in. Tack. 

Amen!
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