
 
 

"Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen  

med den Engelska titeln “His Kigdom.” Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget 

mellan tal, text, bilder, media och diagram i videoundervisningen.  

Det kan förekomma en och annan svårighet med rätt översättning från Engelska till Svenska  

och ibland några smärre grammatiska fel som du får ha överseende med. Vi hoppas ändå att du skall få 

ett gott utbyte av videopresentationen med hjälp av denna översättning.” 

 

 Hans Rike 
Matteus 6:31-33  

Bekymra er därför inte och fråga inte: Vad ska vi äta? eller: Vad ska vi dricka? eller:  

Vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter,  

men er himmelske Far vet att ni behöver allt detta.Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet,  

så ska ni få allt det andra också. 

 

Mina barn fick mig äntligen att spela ett spel med dem för bara några veckor sedan.  

Det är ett datorspel där du kan göra saker i en låtsas värld. Nästa allt man använder sig av är fyrkantiga 

block. Det är ungefär som en digital version av Lego.  

Sedan satte jag mig ner med dem och vi kom överens om att göra ett slott och började bygga.  

 

När jag arbetade på slottet med dem, kom jag att tänka på hur jag ville göra det så gott jag kunde för 

dem. Så jag tänkte att jag snabbt skulle slå upp några idéer från bilder av äldre slott på nätet.  

Jag hittade massor av dem. Tuffa slott, stora slott och gamla nedrasade slott.  

 

De gamla raserade slotten påminde mig om hur riken byggdes upp som uppenbarligen inte grundades på 

HERREN. Jag funderade tanken ett ögonblick och gick snabbt tillbaka till spelet.  

När jag spelade spelet och fortsatte bygga "vårt lilla kungarike" kunde jag inte låta bli att fundera över 

hur bra jag är på att bygga Hans rike.  

  

Vad är mitt fokus i livet. Hur lätt är det inte för oss att glömma att vi är bara utlänningar och främlingar i 

den här världen? Vårt fokus i livet borde vara Hans Rike och inte vårt.  

Vårt fokus bör ligga på hans önskemål och inte de saker som är här i dag och borta i morgon.  

Det påminde mig om det raserade slott som jag såg på nätet.  

 

Jag är säker på att byggmästaren av detta slott aldrig skulle trott hans arbete någonsin skulle överges och 

rasa ihop. Jag är säker på att de trodde det kommer att stå för evigt. Men tiden visar på något annat.  

Hur ofta har vi inte hållt fast vid fåfängliga föreställningar som "vårt lilla rike" aldrig kommer att falla? 

  

Även om ditt "rike" är baserat på de bästa tänkbara saker eller till och med på bibliska principer, om det 

inte är Hans rike, så kommer det småningom att falla. Det är bara så.  



Medan jag spelade med mina barn, det fanns tillfällen då inte spelet gjorde vad jag ville. Det var ganska 

frustrerande. Men då slog det mig, hur många gånger har Fadern sagt oss något att göra och vi inte gör 

vad Han sagt?  

 

Vi hörde honom och vi vet precis vad han vill att vi skulle göra, men vi gjorde inte det.  

Hur frustrerande det måste vara för Honom att ge oss uppgifter som vi inte fullföljer?  

I själva verket, kommer det an på vilket rike vi verkligen fokuserar på.  

Vi kanske borde tänka på det här sättet; 

 

Matteus 12:30  

Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig skingrar. 

   
Det ger ett annat perspektiv på det hela, eller hur? Ingen av oss vill väl tänka tanken på att vi faktiskt 

skulle kunna vara emot honom. Men om vi inte lyder honom, hur skulle Han annars se på det?  

Ska vi se det annorlunda? Antingen tjänar vi honom annars gör vi det inte.  

Är det inte hur Han ser på det? Så frågan är, "Vems rike tjänar jag? Mitt eget rike eller Hans?  

 

"Må vi aldrig fastna i denna världen så att vi glömmer vems rike vi skall fokusera på i det här livet.  

Vi hoppas att du har haft en god behållning av denna korta undervisning. 

 

Vi hoppas att du har haft utbyte av denna undervisning och kom ihåg, pröva allt! 

Vidoeversionen av denna och annan undervisning hittar du på; www.testeverything.net 

 

Shalom, och må Herren välsigna dig när du vandrar vidare i hela Guds fullkomliga Ord. 

 

EMAIL: Info@119ministries.com 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net  

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# 

 


