
Guds rike – vad är det?  

 

Guds rike (eller himmelriket/riket) är något Jesus pratar väldigt mycket om, och det finns 

omnämnt mer än 100 gånger i evangelierna. Det står i Matteus 9:35 ”Jesus vandrade 

omkring i alla städerna och byarna, och han undervisade i synagogorna, förkunnade 

budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor.” 

Bland Jesu åhörare fanns det många som hoppades att Jesus skulle bli deras kung, och jaga 

bort romarna så att landet kunde bi ett fritt rike igen. Men när Jesus pratade om Guds rike 

visade han inga tecken på att han ville bli en sådan kung. Nej, Jesus pratade om Guds rike så 

här i Lukas 17:20-21 ” Tillfrågad av fariséerna om när Guds rike skulle komma svarade han: 

»Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan 

säga: Här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er.«” 

Guds rike är alltså inte en geografisk eller politiskt avgränsat område, det kan mer förklaras 

som en plats eller tillstånd där Gud regerar. Jesus ger oss några bilder för att vi lättade ska 

förstå vad Guds rike är.  

Guds rike är… 

Något vi kan söka  
 Matt 6:33 ”Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.”   

 Guds rike går att söka, det går att få mer av Guds rike i sitt liv 

 Några sätt att söka Guds rike är  

o Genom bönen – att prata med och lyssna på Gud    

o Genom andra människor – i samtalet om tron växer Guds rike i våra liv 

o Genom bibeln – Guds ord till oss människor  

Något vi kan ta emot  
 Mark 10:15 ”Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn, kommer aldrig 

dit in.”  

 Guds rike är inte bara något vi måste söka själva, det är också något vi får ta emot.  

 Precis som ett barn tar emot en present, får vi ta emot Guds rike med allt vad det 

innebär, som en gåva 

Något som är nära 
 Mark 1:15 ”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet”  

 Guds rike är något som är nära 

 Det är möjligt för oss att nå 

 Det är så nära så det är bara för oss att ta emot, och låta det växa i våra liv.   

 

  



Bilder av Guds rike 

Jesus berättade om olika bilder, för att vi lättare ska kunna förstå vad Guds rike är. Några av 

dessa bilder är:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guds rike är som ett frö 
”Himmelriket är som ett senapskorn 
som en man sår i sin åker. Det 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.” Matt 13:31-32 
 
Guds rike är något som växer, något 

som verkar litet med bli synligt för 

andra människor.  

Guds rike är som en surdeg 

”Himmelriket är som en surdeg som en 

kvinna arbetar in i tre mått mjöl; till slut blir 

alltsammans syrat.” Matt 13:33 

Guds rike är något som kan växa inifrån. 

Surdegen syns inte i degen, men dess kraft 

påverkar hela bakverket.  

Precis så är det med Guds rike, det kanske 

inte syns utanpå oss, men det kan påverka 

oss från insidan och utåt.   

Guds rike är som en skatt 

”Himmelriket är som en skatt 

som ligger gömd i en åker. En 

man hittar den och gömmer den 

igen, och i sin glädje går han och 

säljer allt han äger och köper 

åkern.” Matt 13:44 

Guds rike är så värdefullt så det 

är värt allt annat. 



 

 


