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2 ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT - Guds rike är nära 

Matt 13:31-34 Han lät dem höra en annan liknelse: »Himmel-

riket 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.« Han använde också en annan 

liknelse: »Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar 

in i tre mått mjöl; till slut blir alltsammans syrat.« Allt detta 

sade Jesus till folket i liknelser, och han talade enbart i liknelser 

till dem, 

Dagens text handlar om växande. Från ett litet frö till en mogen, 

fröbärande växt. Hur en liten mängd jäst förökas och får en hel 

deg att jäsa. Degen var stor. Tre mått mjöl är nästan 40 liter deg. 

De här båda liknelserna handlar om lärjungaskap. Ingen lär-

junge börjar som fullärd och mästarlik. Vårt lärjungaskap börjar 

som ett litet frö, som en liten klick jäst. Lärjungen Petrus ger 

oss konkret undervisning i vad lärjungaskap är: Att överge 

ondska och längta efter andlig mjölk – d.v.s. Guds ord. 

1 Pet 2:1-2 Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och för-

ställning, avund och förtal. Som nyfödda barn skall ni längta 

efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli 

räddade. 

Det finns inga alternativ, till att lära och förstå vad Gud vill, än 

att ta del av Guds ord. Helt enkelt slå upp bibeln och läsa. Gå 

till gudstjänst och få höra Guds ord läsas och förkunnas. Detta 

är två konkreta exempel och tillvägagångssätt. 

Det vi hörde Petrus skriva är ord, där jag kan se mig själv som 

lärjunge. Orden: Lägg därför bort innebär en viljeändring, 



alltså något jag styr över själv. Petrus ord ger konkreta exempel 

på ett felaktigt liv: … Lägg därför bort allt slags ondska, falsk-

het och förställning, avund och förtal. 

När man hittar detta i sitt eget liv, så står Guds kärlek och er-

bjudande kvar: 

Joh 3:14-18 Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste 

Människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom 

skall ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin 

ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan 

ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma 

världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den 

som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är 

redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons 

namn. 

Guds erbjudande är definitivt inte ”… var och en blir salig på 

sin tro. …” Lärjungen Johannes beskriver Guds villkor: 

Att vi litar på att Jesus är Guds enfödde son! Vill vi inte det, så 

betyder det i praktiken att vi påstår att Gud – universums skap-

are! – ljuger i sina uttalanden om Jesus. Tre olika evangelister 

vittnar om Jesu gudomliga börd, att Jesus är arvinge till Gud: 

1. Mark 1:11 Och en röst hördes från himlen: »Du är min äls-

kade son, du är min utvalde.« 

2. Matt 17:5 Medan han (Jesus) ännu talade sänkte sig ett ly-

sande moln över dem, och ur molnet kom en röst som sade: 

»Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till ho-

nom.«  

3. Luk 9:35 En röst hördes ur molnet: »Detta är min son, den 

utvalde. Lyssna till honom« 


