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Om Ogräset I Åkern 
Jesus liknelse om hur gott och ont växer 

sida vid sida till tidens slut 
Predikan i Betelkyrkan Jönåker 

Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till 
skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men 

vetet skall ni samla in i min loge (Matt 13:30) 

Bibeltext 
En annan liknelse framställde han för dem: "Himmelriket är likt en man som sådde god säd i 
sin åker. Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin 
väg. När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin 
herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? Han 
svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop 
det? Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. Låt 
båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till 
skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men 
vetet skall ni samla in i min loge." (Matt 13:24-30) 
Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och 
sade: "Förklara för oss liknelsen om ogräset i åkern." Han svarade: "Den som sår den goda 
säden är Människosonen. Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den 
ondes barn. Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och 
skördemännen är änglar. Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid 
tidsålderns slut. Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra 
bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, och de skall kasta dem i den 
brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. Då skall de rättfärdiga lysa som solen, 
i sin Faders rike. Hör, du som har öron att höra med!  (Matt 13:36-43) 
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Inledning 
Ovanstående liknelse och förklaring av liknelsen tillhör, tycker jag, något av det 
svåraste som finns att förstå i Skrifterna. Och det är också lätt att dra förhastade 
slutsatser av innehållet. Det går inte heller att basera sin uppfattning om Guds 
rike på enbart denna liknelse, för då skulle vi hamna i en situation där vi får helt 
onödiga konflikter med andra bibelställen. En viss ödmjukhet är att föredra, 
alltså. 

Jag ska försöka förklara vad Jesus vill säga till oss i den här liknelsen. Men först 
ska man se att hela kapitel 13 i Matteusevangeliet innehåller liknelser om Guds 
rike, totalt 7  stycken: liknelsen om såningsmannen (13:1-9), liknelsen om 1

ogräset (13:24-30), liknelsen om senapskornet (13:31-32), liknelsen om surdegen 
(13:33), liknelsen om skatten och pärlan (13:44-46), liknelsen om fisknoten 
(13:47-50), samt två förklaringar till två av liknelserna: om såningsmannen 
(13:18-23), om ogräset (13:36-43). Dessutom finns textavsnitt som försöker 
förklara varför Jesus alls talade till dem i liknelser: 13:10-17, 13:34-35. Och där 
kommer det luriga: det verkar som att Jesus talar i liknelser för att 1) dölja den 
sanna innebörden av ”himmelrikets hemligheter”, men också 2) för att avslöja 
”det som varit dolt sedan världens skapelse”. Både dölja och avslöja. Och allra 
tydligast blir det när man betänker att han ofta berättade sina liknelser offentligt, 
men förklarade dem mer enskilt med sina lärjungar. 

Huvudämnet för alla liknelser i Matt 13 är himmelriket, Guds rike, ibland bara 
kallat för ”riket”. Detta var Jesu favoritämne när han predikade. Enkelt uttryckt 
handlar Guds rike om det sammanhang där Gud är kung, där Jesus regerar, och 
förhållandena i det riket, vilka lagar och regler som gäller, hur man kommer in i 
riket, hur man lämnar det, etc. Så, ska vi förstå vad Jesus vill säga med sina 
liknelser om Guds rike så bör vi egentligen läsa allihopa i ett enda svep, och 
utifrån den helhetsbild vi får sedan försöka förstå de enskilda liknelserna. Idag 
kan jag dock endast skrapa på ytan på en av dem. Ni får fundera vidare hemma.  

När det gäller liknelser och bilder så måste jag också få citera Björne Erixson, 
när han för en gångs skull sa något begripligt: ”Bilder får icke pressas, däremot 
byxor och blommor.” Liknelser skall tas för vad de är, och skall inte pressas in 
absurdum. Må Gud hjälpa oss att höra, och förstå Guds ord och ta vara på det . 2

 Eller 8 st om man räknar liknelsen om skatten och pärlan, 13:44-46, som två olika liknelser.1

 Se Lukas 11:282

WWW.BETELFORSAMLINGEN.COM !2

http://www.betelforsamlingen.com


  

Utläggning av liknelsen om ogräset 
1. Förutsättningarna. För att få bättre översikt börjar vi med att definiera 

spelplanen och de olika pjäserna: 

1.1. Åkern är världen. I vissa andra sammanhang är åkern en bild för 
församlingen (1 Kor 3:9), men så är inte fallet här. Mycket som sägs här 
kan dock appliceras på församlingen, men inte allt och framför allt inte 
utan hänsyn till andra bibeltexter. Åter andra bibeltexter använder bilden 
av en åker för att tala om en människas ”inre” åkrar, köttets och Andens 
åkrar (Gal 6:8). 

1.2. De två olika sädesslagen: 

1.2.1. Den goda säden: rikets barn. De kallas också de rättfärdiga. 

1.2.2. Ogräset: den ondes barn. Dessa beskrivs med två egenskaper:  

1.2.2.1. De blir andra till fall (grek skandalon). En bättre översättning är 
allt som förleder, både människor och saker. Grundtextens ord 
anspelar på något som utlöser en fälla, en snara, något man snavar 
på. 

1.2.2.2. De lever i laglöshet (grek anomia). 

1.3. Mannen som sår god säd i åkern är Människosonen, dvs Jesus själv. Det är 
tänkbart att det är Jesus som också är såningsmannen i liknelsen om 
såningsmannen, men där är fokus mycket mer på hur olika människor 
reagerar på Ordet, än på vem som sådde ut Ordet, och när Jesus 
förklarar den liknelsen förklarar han inte med såningsmannen är. 

1.4. Ovännen som sår ogräset är djävulen. Han nämns endast i förbifarten och 
sedan inte mer, inte ens i samband med att ogräset skall rensas bort trots 
att han är orsak till det. 

1.5. Folket som sov när ovännen kom och sådde ogräset beskrivs inte närmare. 
Möjligen är de samma personer som… 

1.6. Tjänarna, dvs husfolket. Dessa har endast den uppgiften att de observerar 
vad som hänt i åkern och rapporterar det till sin herre . 

1.7. Skördemännen är änglarna som Jesus skall sända ut vid tidens slut för att 
rensa ogräset och samla vetet i ladan. 
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2. Händelseutvecklingen. Det är inte svårt att identifiera tre olika faser i 
händelseutvecklingen i den här liknelsen: 1) Sådd, 2) Växtperiod, 3) Skörd. 
Vi tittar på dem i tur och ordning: 

2.1. Sådd. Under sådden gäller följande: 

2.1.1. Människosonen sår god säd i sin åker. Eftersom den goda säden i 
den här liknelsen inte är Ordet — budskapet om riket — utan 
människor som (redan) är rikets barn, måste vi dra slutsatsen att det 
här handlar om att Jesus beskriver hur Han föder människor på nytt 
genom sitt Ord överallt i världen. Överallt där enskilda människor 
kommer till tro sker denna sådd. I någon mening pågår sådden alltså 
hela tiden.  

2.1.2. På liknande sätt är ovännen ständigt verksam i att så in onda 
impulser i människor i hela världen och göra dem till den ondes barn, 
sådana som förleder andra och själva lever i laglöshet. 

2.1.3. Lägg märke till två viktiga detaljer, utan att för den skull pressa 
dem:  

2.1.3.1. Ovännen kom och sådde in ogräset medan folket sov. Kanske är 
det en varning till oss att vi inte ska vara naiva. Ständigt försöker 
fienden så in onda impulser och onda människor i alla möjliga 
sammanhang, t.ex. i en församling. 

2.1.3.2. Skillnaden mellan den goda och den onda säden syntes inte 
omedelbart, åtminstone inte för husfolket (mer om detta nedan). 
T.ex. i en församling kan ond sådd inte alltid märkas direkt, men 
först efter lång tid men då få oöverskådliga konsekvenser. Här 
behövs en profetisk klarsyn som gör att vi kan identifiera dolda 
faror redan innan de visat sig öppet (se t.ex. Apg 20:29-30) 

2.2. Växtperiod. Under växttiden gäller följande: 

2.2.1. Båda växte fram till skörden. Det som sås in i en lämplig jordmån 
kommer att växa, bara det får rätt förutsättningar. Här står den goda 
och onda säden dessutom i samma åker. Så båda växer tillsammans. 
Detta är nästan provocerande, men i gr txt används ordet synauxanō 
som betyder växa tillsammans, växa sida vid sida. Notera: Här blir det 
viktigt att vi förstår att åkern inte representerar församlingen rakt av. I 
församlingen kan inte gott och ont växa tillsammans, men i världen — 
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eftersom vi alla leva i världen, men rikets barn inte längre skall leva av 
dem — blir det någon slags samexistens som är svår att leva med, 
men ännu svårare att förklara meningen med. Dock finns ledtrådar i 
det följande. 

2.2.2. Skillnaderna mellan ogräset och vetet syntes först när vetet gick i ax, dvs först 
när frukten blev synlig. Alla lantbrukare vet att det finns ogräs-sorter 
som är så lika spannmålet att det är nästa helt omöjligt att se någon 
skillnad på utsidan förrän precis innan skörden. För då bär 
spannmålet frukt — grundtextens ord betyder att det går i ax, 
frambringar frukt, spirar — medan ogräset är helt värdelöst och endast 
duger till att kastas i ugnen och brännas upp.  

2.2.3. Båda fick tillåtelse av såningsmannen att växa fram till skörden. 
Tjänarna, som blev oroliga när de såg ogräset sida vida sida med 
vetet, frågade sin herre om de skulle rensa bort ogräset genast. Men 
fick ett ganska överraskande svar: Nej, om ni rensar bort ogräset, kan ni på 
samma gång rycka upp vetet. Det går inte att ta bort ondskan i förtid utan 
att skada den goda säden som står på tillväxt. Och detta beror på att 
även om den goda och den onda säden är helt olika på insidan och 
bär helt olika frukt i längden, så delar de ändå samma åker och har 
rotsystem som ligger väldigt nära varandra, kanske t o m invecklade i 
varandra. Och rycker du upp ogräset med rötterna får du vara väldigt 
noga om inte mycket annat skall följa med om samtidigt. Detta är 
också en förklaring till varför Gud inte omedelbart straffar all ondska i 
världen— för då skulle inte de människor som blivit födda på nytt till 
rikets barn klara sig heller, eftersom de inte är felfria. Av omsorg om 
den goda säden låter han båda växa fram till skördetiden. Jmf  Upp 
22:11: Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den 
rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig. Och 
det är nog vad vi skall förvänta oss: ju mer vi får uppleva av Guds 
kraft och nåd ibland oss, ju längre kommer omvärlden runt omkring 
oss att gå i ogudaktighet. Och det sker med Guds tillåtelse, inte för att 
han vill att människor skall leva i ondska, utan av omsorg om oss så att 
vi hinner förbereda oss för himlens land, där ingen ondska skall finnas 
mer. Det är först där han skall omplantera oss — rycker du upp något 
med rötterna måste det planteras om ögonaböj — som det står i den 
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gamla sommarpsalmen: I paradis han huld och vis, mig sist skall omplantera, 
där inget vissnar mera.  3

2.2.4. Det kanske är överflödigt att påpeka, men i sina liknelser framhåller 
Jesus faktiskt att han förväntar sig att den goda säden skall växa, liksom den 
onda faktiskt gör det. Lite innan har han sagt: Men en del föll i god jord 
och bar frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt (13:8). Den goda frukten 
är beviset för att vi verkligen är rikets barn. Man ska vara försiktig 
med att betrakta sig själv alltför mycket, men ibland behöver vi ställa 
oss frågan hur det står till: växer jag i Herren, om än bara så lite, eller 
står jag stilla, eller går det bakåt?  Paulus skriver: Pröva er själva om ni 
lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni 
inte det, består ni inte provet. (2 Kor 13:5) Och Petrus tillägger: Var desto 
ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast. Gör ni det, skall ni 
aldrig någonsin snubbla och falla. (2 Petr 1:10) 

2.3. Skörd. Till sist när all sådd är avslutad och allt vuxit färdigt är det dags för 
skörden. Vid skörden gäller följande: 

2.3.1. Den sker vid tidsålderns slut. En del har citerat detta för att bevisa att 
Gud utlovar en stor väckelse precis innan Jesus kommer tillbaka, men 
hur gärna vi än vill se det så handlar inte denna liknelse om det. Här 
handlar det inte om en skörd i bemärkelsen väckelse, utan om en 
skörd i bemärkelsen separation mellan onda och goda och en slutgiltig 
dom. (Ni som studerat Jesu återkomst med oss på onsdagarna under 
slutet våren kanske undrar var i den yttersta tidens händelser denna 
skörd sker. Personligen tror jag att Jesus drar ihop hela avslutningen av   
den yttersta tiden i en enda händelse , så här kan vi se spår av både 4

uppryckandet, tusenårsriket och den yttersta domen, vilket jag hoppas 
skall framgå av det följande). 

2.3.2. Skörden börjar då skördens herre ger befallning till sina skördemän, änglarna. 
Änglarna är Guds särskilda redskap när ogräset och vetet skall 
separeras från varandra, jfr Matt 24:31 där Jesus skall sända ut dem 

 En vänlig grönskas rika dräkt, Psalm 201, vers 5.3

 En mycket användbar liknelse för att förklara hur Bibelns profeter ofta profeterade om saker som om de skedde 4

parallellt men i själva verket ligger separerade i tiden är följande av den brittiska bibelläraren David Pawson. 
Tänk dig att du står på en plats och betraktar ett antal bergstoppar i fjärran. På långt avstånd kan dessa 
bergstoppar verka ligga bredvid varandra, men ju närmare du kommer desto mer korrekt uppfattning får du om 
hur det egentligen förhåller sig. Då kan det visa sig att bergstopparna i själva verket ligger ganska långt från 
varandra.
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vid ljudet av en stark basun (samma basun nämns i 1 Tess 4:16-17). 
Skörden har två faser: 1 ) rensningen av ogräset och 2) samlandet av 
vetet. 

2.3.2.1. Fas 1: De skall kasta ogräset i den brinnande ugnen. Här är en tydlig 
anspelning på den yttersta domen. Detta förstärks av att skördens 
herre säger: samla först ihop ogräset…men vetet skall ni samla. Jmf  
Upp 20-22 där domen första faller över de ogudaktiga innan de 
frälsta folken får gå in i den eviga staden. 

2.3.2.2. Fas 1: Änglarna skall föra bort ur hans rike alla dem som blir andra till 
fall och lever i laglöshet. Plötsligt är åkern lika med hans rike, vilket är 
överraskande. Kanske är det en anspelning på tusenårsriket som är 
det rike som Jesus skall upprätta över hela världen, eller också en 
anspelning på de onda människor som t o m tagit sig in i 
församlingen och spridit sin ondska där och nu slutligen skall 
rensas ut. Samma tanke finns i liknelsen om fisknoten (13:47-50). 

2.3.2.3. Fas 2: Vetet skall ni samla i min loge. Detta kan vara uppryckandet 
av församlingen och/eller de troendes frikännandet i den yttersta 
domen. Jfr Upp14:14-16. 

2.3.2.4. Fas 2: Då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin Faders rike. Detta är 
förmodligen en anspelning på det förhärligande som Guds barn 
skall få erfara när Jesus visar sig (jfr Dan 12:2, 1 Kor 15:40f). 

Avslutning 
Om man skall våga sig på några slutsatser om varför Jesus överhuvudtaget 
berättade den här liknelsen, så blir mitt förslag följande: Jesus försöker förklara 
varför det finns ondska i världen trots att Gud är god, och varför Han inte 
omedelbart förgör densamma. Och som vi har sett beror det helt enkelt på att 
då skulle ingen människa bestå, eftersom alla har syndat. Den lösning som 
räddar flest människor för evigheten är att Gud låter både onda och goda, i 
bemärkelsen de som blivit Guds barn genom tron,  växa — inom vissa ramar 
som han själv håller i — fram till domen då allt skall uppenbaras, fullständig 
rättvisa skall skipas och alla munnar täppas igen, alla knän skall böjas, och alla 
tungor bekänna att Jesus Kristus är HERREN, Gud Fadern till ära.  
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Och under tiden är Jesus den store såningsmannen som sår ut det Ord som kan 
förvandla varje ondskans barn till ett rikets barn. 

Slutordet får bli samma som Jesus själv använder i Matt 13 på två ställen:  

Hör du som har öron (13:9) att höra med (13:43)! 

Amen!
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