
Predikan av Solveig Högberg Andra Advent i S:t Peter 2021-12-05 
 
 Guds rike är nära 
 
Jesaja 35:1-10 
Jakob 5:7-11 
Matt 13:31-34 
 
Inledning 
Idag ska jag börja predikan med det som brukar vara slutet; en sammanfattning. 
Sammanfattningen är helt enkelt tre ord som beskriver innehållet och meningen 
med dagens texter: 
Tålamod, tillit och förväntan. 
 
Ibland när vi läser Bibeln försöker vi göra det med öppna sinnen och i en 
beredskap för att höra och se vad Gud genom bibelordet vill säga just idag. 
Andra gånger läser vi liksom med glasögon på. Glasögon som kan handla om 
förväntan på något särskilt svar, budskap eller för att få ytterligare förståelse. 
 
I förberedelsen för denna predikan gjorde jag nog både och. Jag försökte läsa 
förutsättningslöst, så kom de tre orden för mig; tålamod, tillit och förväntan. 
Sedan läste jag och försökte ha dem som nycklar för att förstå budskapet. 
 
Idag handlar predikan om Guds rike, ett rike som vi inte kan hitta med den mest 
avancerade mobiltelefon, inte heller med en gammaldags karta och kompass, 
men som vi ändå har fått många hjälpmedel för att hitta fram till. Det gäller bara 
att vara uppmärksam, lyssna, tyda och lyda. 
 
Precis som att jag oftast kommer fel om jag, när jag är på okänd mark, tror mig 
veta bättre än de instruktioner jag fått, och inte tar vara på hjälpmedlens 
information, så kommer jag fel om jag inte lyssnar och lyder och korrigerar 
kursen när det behövs när det handlar om Guds rike. 
 
Vad är Guds rike? 
Men vad är då Guds rike som vi faktiskt både ska vara på väg mot och gestalta 
redan nu? 
 
Grundtextens ord ”Guds rike” betyder egentligen Guds regering eller Guds 
herravälde. 
Förstår vi det på detta sätt kan vi förstå att Jesus talar om ett rike som inte är 
politiskt eller geografiskt avgränsat. 
Egentligen var det detta hans samtid väntade på, men med de ord Jesus använder 
så förstår folket att han har rätt när han sa ”mitt rike är inte av denna världen”, 



hans rike kan inte avgränsas till en bestämd markyta. 
 
Jesus undervisar om att hans rike är ett tillstånd inne i den människa som låter 
honom vara livets centrum och mål. 
Men det är samtidigt ett tillstånd som får konsekvenser. 
 
För att förklara detta använder Jesus ett par liknelser. 
Senapskornet som inte ser något ut, det har egentligen inte något värde som 
enskilt korn, det är litet och oansenligt. 
Ett litet senapskorn blir det ingen julsenap av. Men planterat och vårdat på rätt 
sätt blir det större än alla andra örter, ja till och med ett stort träd. 
Men för det så fordras, förutom förväntan, både tillit och tålamod. 
 
Surdegen är en annan bild Jesus använder. 
Kanske har du en surdeg i en burk hemma i kylskåpet. Bra att ha, men i sin burk 
gör den ingen nytta. Det är först när surdegen blandas ut i mjöl, vatten och lite 
andra ingredienser som den kommer till sin rätt. Surdegen är helt nödvändig för 
att det ska bli ett ätbart bröd. Men när den är blandad med resten av 
ingredienserna då är den omöjlig att urskilja. 
Nu är det viktigt att komma ihåg att i den här berättelsen är surdeg något 
positivt. 
I vår tid talar vi ofta om surdegar som förpestar tillvaron för oss, som ligger och 
jäser för att så småningom explodera och sprida en massa ont och dåligt kring 
sig. Glöm det! 
Idag står surdegen för något positivt! Jesus använder bilden av jäst, som används 
för att det som vi bakar ska bli ätbart. 
 
När kommer Guds rike? 
När kommer Guds rike? 
I en mening finns inget självklart svar på den frågan. Även om folk genom 
tiderna har försökt bestämma ett särskilt datum, som sedan till besvikelse, eller 
måhända med en viss lättnad har överskridits. För Guds rikes tillkomst har ju 
också setts som den dag när jorden och tiden tar slut. 
 
I alla tider har människor alltså försökt räkna ut när Jesus kommer tillbaka och 
en del menar att tidstecknen visar att nu äntligen är det snart dags, även om en 
bestämd dag inte har angetts. 
Förväntan har varit stor, men tålamodet har satts på prov, kanhända också 
tilliten. 
 
Luther var lite mer balanserad och han lär ha sagt: ”om än jorden skulle gå 
under i morgon så skulle jag plantera ett äppelträd i dag”. 
Det handlar om att leva som om vi har all tid framför oss och samtidigt inte 



någon garanti för nästa ögonblick. 
 
När dagen för Guds rikes ankomst ska komma på ett fullkomligt sätt vet vi inget 
om och kan inte heller och ska inte räkna ut. 
När vi tänker så och vår längtan ser sådan ut så tänker vi i tid. Vid en bestämd 
tidpunkt ska det ske. Då bryter Guds rike in. 
 
Guds rike är mer än något som en gång ska komma. 
 
På samma gång som Guds rike är något som ska komma så är det ett tillstånd 
inne i oss. Guds rike finns inte bara i en okänd framtid. Det är just nu. 
 
Dagens bibeltexter visar på en del olika förhållningssätt hos den människa som 
låter Guds herravälde råda. 
För att använda surdegsbilden kan vi slå fast att gestalta Guds rike väljer vi inte 
att göra då och då, utan när Guds rike är ett med oss tar det sig därför uttryck i 
allt vad vi gör, genomsyrar oss helt.   
Eller för att vända på det, det är det vi bär på som gestaltas i våra liv. Då är det 
viktigt att det är rätt sak; Guds rike, Guds herravälde som får ta plats i våra liv. 
 
I en av dagens texter så talar Jakob om att ha tålamod, att visa fasthet, att inte 
klaga på varandra, att ibland behöva lida och att visa uthållighet. Det är också ett 
sätt att vara bärare av Guds rike. 
Paulus skriver i Romarbrevet om samma sak: att ”vi kan vara glada när vi möter 
problem och svårigheter, för vi vet att de är bra för oss – de lär oss att vara 
tålmodiga. Och tålamodet utvecklar vår karaktärsstyrka och hjälper oss att tro på 
Gud, mer för varje gång vi använder det, tills slutligen vårt hopp är säkert och 
vår tro är fast.”(Rom 5:3-4) 
Det är ju verkligen att vända upp och ner på vårt tänkande. 
Vi och vår samtid lever i en snabbhetskultur, där tålamod inte alltid är särskilt 
högt rankat. Inte heller att det skulle kunna vara bra för oss att möta svåra saker.   
 
Men Jesus menar att tålamodet och det som det för med sig är uttryck för Guds 
rike i oss. Surdegen som har genomsyrat hela vårt liv och får konsekvenser för 
hur vi lever livet. Tålamod är en konsekvens. 
 
Jag slås ofta av att vi tror att vi behöver göra livet mer komplicerat än vad det 
egentligen är. 
 
Det är inga fantastiska stordåd som förväntas av den människa som bekänner sig 
till Jesus, stordåd som bara några lyckas klara av. 
Nej, det är ett medmänskligt förhållningssätt som det handlar om, och det är 
resultatet av att Guds rike, Guds herravälde, är i mitt liv. 



 
Liknelsen om senapskornet visar på att det som ser litet, oansenligt och kanske 
obetydligt ut, kan få oanade konsekvenser, om det får växa till. 
Det är ju det som det handlar om att vara en kristen; att växa till, att utvecklas 
till allt det som ligger inneslutet i en ringa början. Det är helgelse!  
 
Låt det frö som är sått i dig få växa och utvecklas! 
Men för utveckling fordras både tillit, tålamod och förväntan. 
 
Liknelsen om surdegen visar på att använd i rätt sammanhang så får den lilla 
surdegen oanade konsekvenser och den blir ett med det som den genomsyrar, 
därför kan man inte peka på den och säga här är den eller där är den. 
Låt Guds rike genomsyra hela dig. 
 
Vad händer när Guds rike kommer? 
Vad händer då när Guds rike kommer till oss, både nu och en gång i en okänd 
framtid? 
Vårdas Gudsrelationen på rätt sätt, låter vi den slå rot eller genomsyra oss (för 
att använda dagens bilder) så får det konsekvenser, både för oss själva och 
andra. 
 
Det betyder något nu att ha tålamod, att inte klaga på andra och att visa 
uthållighet både för oss själva och dem vi umgås med. 
Det betyder en glimt av det kommande Gudsriket redan här och nu, men bara en 
glimt för Gud är alltid större. 
 
Att låta Gud ha herraväldet betyder också något inför den kommande tiden. 
Jakob talar om att Herren är rik på barmhärtighet och medlidande. 
Jesajas berättar om att Gud ska rädda oss, så målar han en bild av hur det då 
kommer att se ut, och ska vi sammanfatta det tillståndet i två ord så tycker jag 
att det är frid och fullkomlighet som han beskriver. 
Det kan vi få se fram mot, men också redan nu få se en glimt av, vara bärare av 
och dela med oss av. 
 
Avslutning 
På vår livsresa har vi inga tekniska hjälpmedel som hjälper oss att hitta rätt. Men 
vi har något som är så mycket bättre. 
”Jesus från Nasaret går här fram än som i gången tid”, som vi inledde vår 
gudstjänst med. Han gör det just nu som han gjorde det då, och han hjälper oss 
att hitta rätt, han vägleder och hjälper oss att korrigera kursen när det behövs. 
 
Men precis som förutsättningen för att de tekniska hjälpmedlen eller den gamla 
kartan och kompassen ska hjälpa oss att hitta rätt, är att man är lyhörd och 



följsam, så är förutsättningarna för Jesu vägledning att vi är lyhörda och 
följsamma och i förväntan och tillit men också med tålamod överlåter oss till en 
som kan överskåda våra liv bättre än vad vi själva kan, till en som vet var vi är 
och vart vi ska. 
 
Tiden är inte ute – tiden är inne! 
Guds rike, himmelriket är nära! Det får vi både emotse och idag emotta, i vårt 
inre liv för yttre konsekvenser. 
 


