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  Guds rike är nära 

 

Var hör du hemma? 
Var är hemma för dig? 
 
Jag var på en begravning en gång, det var en gammal pastorsfru som hade dött. 
Barnen fick frågan "Hur har det varit att vara pastorsbarn och fått flytta så 
många gånger i livet?" En dotter svarade: "Där mamma är, där är hemma." 
 
Jag har också flyttat ganska många gånger. När man kommer till en ny plats är 
allt okänt och främmande. Det är svårt att hitta från den ena platsen till den 
andra. 
I början får man plocka fram kartan eller nu för tiden kanske smartphonen, be 
noggrant om adressen och så försöka orientera sig fram.  
Eller så har man kanske någon som man kan göra sällskap med och som kan 
visa vägen. 
Så småningom blir den nya miljön allt mer bekant, man börjar kunna orientera 
sig, man börjar kunna lämna kartan och telefonen, man känner den nya 
verkligheten i stora drag. Kanske man inte alltid tar sig den närmaste vägen 
mellan två platser, men man går i alla fall inte vilse längre. 
 
Jag har alltid varit fascinerad av frågan: När blir hemma hemma? När övergår 
det främmande till att vara välbekant och hemvant? Och när blir det alltför 
hemvant, så man riskerar bli hemmablind? 
 
Dagens tema och texter handlar till en del om detta. 
Det handlar om Guds rike. 
Är Guds rike något vi känner oss främmande för och som vi är obekanta med? 
Eller är det ett rike som vi känner oss hemma i? Eller är det kanske så 
hemmavant att vi blivit alltför hemmablinda för att verkligen se verkligheten? 
 
Skillnaden mellan pastorsbarnets eller mina erfarenheter av nya bostadsorter och 
Guds rike är att Guds rike inte är en fysisk plats som vi med hjälp av karta och 
kompass eller telefon, kan leta oss fram till. 
Likheten är att vi behöver hjälpmedel för att orientera oss rätt. 
 



Vad är då Guds rike om det inte har en fysisk plats som alla andra riken? 
  
Enkelt kan man säga att det är ett tillstånd eller en relation där Gud är den som 
har makten, är den som regerar. 
”Där Gud är, där är hemma”. Jag är hemma när jag lever i den relationen. 
 
När Bibeln berättar om Guds rike så beskriver den en framtidssituation. Något 
som ska hända en gång när den här världen inte finns längre för oss, antingen 
genom att vi dött eller att världen gått under. 
Bibeln berättar om nya himlar och en ny jord, där Gud har all makt. 
 
Men Guds rike är mer än så, det är inte bara någonting som ska komma. 
 
Jonathan Swift (levde på 16– och 1700-talet, präst och författare bl a till 
Gullivers resor) sa en gång "Mycket få människor lever idag - de flesta gör 
förberedelser för att leva i morgon". 
 
Visst behöver vi förbereda oss för det som ska komma, men inte på bekostnad 
av det som är, vi behöver också leva helt och fullt idag. 
 
För Guds rike är också något som är redan nu. 
En gång när Jesus försökte förklara Guds rike sa han att det är invärtes i er. 
Det knepiga är att fastän det är så nära som inom oss var och en, så kan det vara 
svårt att orientera sig fram till det. 
 
Jag kom att tänka på hur det var för några år sedan när stora askmoln, från ett 
vulkanutbrott på Island, gjorde det svårt för flygplanen att ta sig fram, det var 
farligt på många sätt, bland annat för att det var svårt att orientera sig, det var 
något som skymde sikten, även om man hade radar och alla andra hjälpmedel. 
 
Så tänker jag att vi också kan ha det. Guds rike finns inom oss, men det finns 
också det som vill skymma sikten för oss, det finns så mycket skräp och ont. Det 
är som att vi ibland överraskas av en massa askmoln inom oss, som gör det svårt 
för oss att orientera oss rätt i livet. 
 
Det finns en risk att vi blivit så hemmavana och hemmablinda att vi tror att vi 
kan orientera oss, att vi vet var vi är och hur vi har det fastän vi glömt att 
uppdatera oss. 
Därför handlar Jesu ord: "Omvänd er och tro på budskapet, Guds rike är mycket 
närmare er än vad ni kan ana", inte bara om att vi en gång i livet ska omvända 
oss, utan det handlar också om den dagliga omvändelsen, att varje dag på nytt 
orientera sig, ställa in kompassriktningen i livet. 
 



I varje rike finns någon som har makten. I Guds rike är det Gud. 
I vår individualistiska tid är det ibland svårt att låta någon annan ha makten. Vi 
vill så gärna själva bestämma över så mycket som möjligt och göra våra egna 
val. Förändringar eller omvändelsen ska ske på våra egna villkor, när vi själva 
vill. 
 
I Guds rike är detta individualistiska tänkande inte möjligt, I Guds rike handlar 
det om att låta någon annan ha makten, det kallas överlåtelse. 
 
I Adventstid sjunger vi gärna en psalm, som egentligen inte alls är en Advents 
eller Julpsalm: ”Jesus från Nasaret går här fram, än som i gången tid”.  
I den psalmen sammanfattas vad det betyder att Gud genom Jesus är närvarande 
just nu och vill hjälpa oss att orientera oss i våra liv och sammanhang. 
  
Han vill lösa oss ur vanmakt, synd och skam och på det sättet ge oss kraft och 
frid, ge oss del av sin rikedom, ge oss möjlighet att få uppleva läkedom och ge 
oss frihet och glädje, som det står i psalmen. 
 
Det är en sammanfattning av budskapet om Gud och vad det leder till då vi tror 
på det budskapet. 
 
När jag har flyttat till ett nytt ställe och i början känt mig ganska vilsen så har 
jag ju samtidigt lämnat något känt och välbekant. 
 
När jag sen några år senare kommer tillbaka, till det jag lämnade, så är 
fortfarande det mesta ganska välbekant, men ändå inte lika hemvant. Det har 
skett något under tiden jag varit borta, gamla hus har rivits ned, nya har byggts 
upp, gator har dragits om. Välbekanta orienteringspunkter finns inte längre kvar. 
 
Detta kan också få vara en bild för Guds rike. 
Det kan finnas tider i livet när vi inte varit lika hemma som vi varit tidigare, när 
vi så vänder tillbaka så känner vi igen oss i stort, men vi behöver samtidigt på 
nytt göra oss riktigt hemmastadda. 
 
Man skulle kunna säga att för att hemma ska vara hemma så behöver vi vara 
kvar där och inte ge oss ut på irrfärder runt omkring eller flytta från det ena 
stället till det andra. 
 
Pastorsdottern som jag berättade om i börja så att "där mamma är där är 
hemma". 
Utifrån dagens tema skulle vi alltså kunna säga "där Gud är, där är hemma". 
Då handlar det inte om var vi fysiskt befinner oss eller har vårt hem. 
Då handlar det om att vara hemmastadd i sitt inre i Gudsrelationen. 



 
Så blir då dagens uppmaning: 
vill du hålla dig hemma och inte gå vilse så var där Gud är. 
 
Eller för att använda den andra metaforen vi nämnt om: 
låt ingenting skymma Gud för han och hans rike är inom dig. 
 
När vi har svårt att orientera oss får vi ta fram karta och kompass. 
I en gammal sång sjunger vi "Bibeln är boken som Gud oss gav, den är 
kompassen på livets hav". 
Bibelläsningen hjälper oss att orientera oss rätt i livet. 
Vi kan också få göra sällskap med någon som är mer hemmastadd än vad jag är, 
någon som jag kan gå ett stycke väg tillsammans med. 
Det kan vi göra på olika sätt, i ett själavårdssamtal, i gemenskapen med en god 
vän, i gruppmötet eller i gudstjänstgemenskapen. 
 
Anders Frostenssons psalm slutar med orden. 
Öppna ditt hjärta i bön och bot, upplåt vart hemligt rum. Red dig att taga Guds 
Son emot, tro evangelium: himmelriket är nära. 
 
Det är att leva i ett rike där Gud har makten. 
Guds rike är inte bara nära, det är här och nu! 
  
 


