
Matt 13 vers 31-33 

Se Riket 

Idag handlar det om Guds rike eller Himmelriket som Matteus 

beskriver det. Detta är supercentralt i Bibeln, men samtidigt 

svårt att greppa. Vi tänker ju ett rike som en nation, som ett 

land, med gränser som bevakas mer eller mindre. Jag gillar 

kartböcker. En del av oss gör det, en del gör det inte. I en 

kartbok är ju gränserna ofta utritade som röda streck så man 

tydligt ser ett rikes konturer. Men tar man ett flyg så märker 

man ju inte alls av några gränser, möjligtvis om man flyger lågt 

över t.ex. FNs buffertzon som delar Cypern i grekcypriotiska 

och turkcypriotiska delen. Guds rike är av ett annat slag så 

bort med kartboken röda streck och revirtänkande. Mitt rike 

är inte av denna världen som Jesus säger när han står inför 

Pilatus som då representerade det största riket som fanns, 

Romarriket.  

Jag har sagt detta innan i predikan, men Guds rike är mer 

beduinskt. Om Jesus lärjungar stuckit in huvudet i en 

beduinhövdings tält och frågat – Hur stort är ditt rike? Skulle 

du kunna rita upp det på en karta åt oss? Så skulle hövdingen 

ha svarat: Det kan jag inte, mitt rike flyttar sig hela tiden – det 

är lite här idag och lite där imorgon – men varje tält, varje 

familj som räknar mig som sin herre och gör vad jag säger 

tillhör mitt rike. Så är Guds rike, det är ett rike med rörliga 

gränser, ett ambulerande rike som relaterar till ett centrum, 

ett hjärta, en herre.  

Kristna har ju i tvåtusen år bett med orden som Jesus lärde sin 

efterföljare och som beskrivs i Matt kap 6. Vi kallar den ju ofta 

Fader vår, eller Vår fader också ber vi Låt ditt rike komma eller 

Tillkomme ditt rike i gamla översättningen. Och varje gång vi 

ber det så ber vi tillsammans att både jag själv och att hela 

världen ska bli en del av Guds rike. Vi ber att vi ska bli ännu 

mer knutna till det enda riket som består och den ende 

ledaren som består.  

Romarriket har gått under, ingen hade kommit ihåg Pilatus om 

det inte varit för den torterade mannen som mötte hans blick 

och sa att hans rike inte var av denna världen. Politiska system 

har rasat, globala sanningar förändrats totalt, vi blir mer och 

mer förvirrade, men det finns en storhet som består, som har 

genomlevt alla epoker och står intakt. Guds Rike. För Riket är 

hans, och makten och härligheten i evighet Amen.  

Dagens text är från matt 13 och vers 31-33, mitt i ett helt 

kapitel som just handlar om Riket och Jesus berättar om riket i 



liknelser för massa människor som samlats för att lyssna till 

honom. Vi läser 

31Han lät dem höra en annan liknelse: ”Himmelriket är som 

ett senapskorn som en man sår i sin åker. 32Det är det minsta 

av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla 

örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer och 

bygger bo bland grenarna.” 

33Han använde också en annan liknelse: ”Himmelriket är som 

en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl; till slut blir 

alltsammans syrat.” 

Senapsfrö – det är inte det minsta av alla frön även om det är 

litet, och blir mer en buske som iofs kan bli uppemot 3 m, men 

knappast räknas som träd. Men Jesus drar till med en 

Hyperbol, en överdrift för att få fram sin poäng. Guds rike kan 

tyckas sjukt litet, men det kommer bli sjukt stort. Hela 

Jesusberättelsen om hur Gud blev människa är ju egentligen 

som ett senapskorn, eller hur. Föds i en ladugård, 

tonårsföräldrar av folket, får fly som flykting, jobbar som 

snickare, samlar ett gäng män och kvinnor omkring sig, gör 

under, döms till döden avrättas. Skulle berättelsen stannat där 

så är det just bara ett senapskorn. Men han uppstår, människa 

efter människa kommer till tro på honom och det som började 

som en inomjudisk liten rörelse växte snart  till en rörelse som 

kom att hota hela romerska imperiet eftersom människor inte 

böjde sig för kejsaren i imperiet utan bara för Jesus, herre i 

Guds rike. Från den lilla kärnan har det vuxit fram en världsvid 

kyrka som aldrig varit större än idag. Och den fortsätter att 

växa, idag räknar sig ungefär 2 miljarder människor som Jesu 

efterföljare. Men det finns en inneboende växtkraft i Riket 

som inte går att stoppa, just idag är många fler är på väg in i 

Riket.  

Så se aldrig ner på det lilla. För hela den kristna rörelsen 

började i det lilla. Du kan alltid vara som mannen som sådde 

senapskornet. Du kan inte få busken att växa upp, men du kan 

så. Så så på så gör Gud resten! Så blir det så stort att 

himmelens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. En 

bild från Hesekiel om att människor från alla nationer ska få 

plats i riket.  

Och se aldrig ner på barnen. Minns att Riket tillhör just barnen 

och för att komma in i Riket måste du bli som ett barn. Jesus 

har aldrig sagt att barnen måste bli som vuxna, bete sig som 

vuxna eller tycka om gudstjänster och gudstjänstmusik som 

vuxna för att komma in i Guds Rike. Fall inte för frestelsen att 

tro att du som vuxen har lättare att leva i Guds Rike. Det enda 

Jesus sagt är att de vuxna han talade med måste bli som barn 

för att komma in i Guds Rike. För två veckor sen sa jag i 



predikan att Jesus alltid möter oss i ögonhöjd, och han möter 

definitivt barn och tonåringar i ögonhöjd. Fortsätt ta barnen 

på allvar i Korskyrkan. Just nu är ju Greta Thunberg ett lysande 

exempel, det som började med skolstrejk varje fredag utanför 

Riksdagen, till att hon som 15 åring får kliva rakt in i maktens 

finrum och tala män och kvinnor till rätta om att leva upp till 

klimatavtalen på FNs klimatkonferens i Polen. Se aldrig ner på 

det lilla utan fortsätt plantera senapskorn.    

Surdeg – när min fru höll på med surdeg för några år sedan–

hade vi surdeg i kylen, i frysen och sen blandade hon bröddeg 

som stod på jäsning i badrummet för att vi har varmt och 

skönt värmegolv där så man gick och trampade i den.  

Men här tar Jesus en hyperbol igen när han säger att Riket är 

som en surdeg en kvinna bakar in i, eller gömmer i som det 

står i grundtexten, in i 3 mått mjöl. 23 kg mjöl, det blir bröd till 

100 pers. Tänk dig att knåda den degen när den jäst. Riket kan 

se litet och obetydligt, men det kommer påverka och 

genomsyra allt till slut. Mer än vi kan tänka och hantera vilket 

den gigantiska bröddegen påminner oss om. För en del är 

Guds Rike fortfarande gömt, man ser det inte, men det finns 

där och det växer och genomsyrar mer och mer dag för dag. 

Du kan vara som kvinnan 

Men hur länge är då frågan, hur länge ska vi vänta? Att bli 

kristen är att bli indragen i en väntan har författaren Peter 

Halldorf skrivit. Bibeln och den kristna erfarenheten är 

berättelserna om långa perioder av väntan mellan löfte och 

uppfyllelse, mellan dröm och förverkligande som trons 

människor fått leva i. En väntan ofta full av frågor och ibland 

smärta. I dagens episteltext står det 

Jak 5:7Bröder, var tåliga tills Herren kommer.  

Tålamod och väntan är inte min starka sida, om det är någon 

Andens Frukt som jag behöver så är det nog tålamod. Jag 

hatar att vänta utan att veta hur länge jag ska behöva vänta. 

Men som efterföljare till Jesus är det just det vi lever i. En 

väntan på att Guds rike, Himmelriket ska bli totalt, att det växt 

till sin fullhet och genomsyrat allt. Petrus beskriver det som att 

Jesus dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon skall 

gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig. (2 Petr 

3:9) 

När vi väntar så håller vi längtan levande. Längtan efter mer av 

Gud, mer av Riket. När Jesus påminner oss om att han ska 

komma tillbaka är det inte för att vi ska bli upptagna av 

spekulationer, det föder bara rädsla. Nej, det är för att vi ska 

återvända till vår väntan och vår längtan. Advent 



Men ser vi riket? Väntar vi på Jesus ankomst, advent, eller har 

vi bosatt oss i nuet, i sökandet efter ett bekvämt liv, i sökandet 

efter bekräftelse på att vi är Ok och godkända av de som sätter 

agendan i vår tid? 

Som Johannes avlutar Uppenbarelseboken och som hela vår 

Bibel, sammanställningen av alla 66 böckerna avslutas:  

Upp 22:20 Han som vittnar om detta säger: ”Ja, jag kommer 

snart.” Amen, kom, Herre Jesus. 

Vill du vara med & be tillsammans orden Kom Herre Jesus! 

Kom Herre Jesus! 

Kom Herre Jesus in i mitt liv och in i vår församling och in i 

Sverige denna advenststid och in i vår värld. Och låt mig få 

vara den som sår frön och sprider surdeg. Som i det lilla får 

vara med och se ditt rike växa. Och låt mig förstå att jag måste 

bli som ett barn för att rymmas i ditt rike och att ditt rike 

tillhör barnen.  

Amen, Kom herre Jesus 

 

 


