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DE GODA NYHETERNA OM KUNGARIKET

till ett modernt samhälle

Kapitel 7

VAD ÄR HIMLARNAS KUNGARIKE?

Att förstå himlarnas kungarike har redan från början varit en utmaning. Även om1.

kungariket introducerades av Kristus själv hade hans lärljungar och apostlar svårt att fatta
innebörden av detta rike. Först, då alla var judar, trodde de att Messias skulle bli en frälsare och
befriare för enbart Israel. Hedningarnas styre skulle få ett slut, den judiska nationen skulle
återupprättas som Guds utvalda folk och styra som Guds kungarike över hela jorden från kung
Davids tron. Jesus ägnade tre år till att lära och instruera lärljungarna men deras förväntningar
ändrades ändå inte. (Lukas 19:11;24-21) Även efter hans död var deras hopp om nationell
befrielse levande:

De som hade samlats frågade honom: ”Herre, är tiden nu inne då
du skall återupprätta Israel som kungarike?” -Apostlagärningarna
1:6

Dessa trogna män förstod inte att Guds kungarike ingalunda är jordiskt eller favoriserar2.

en speciell ras eller folkslag. Det fanns inte i deras världsbild. Men men tiden klarnade deras
förståelse över vad detta rike innebar.

Kristna idag som vill förstå Guds kungarike måste fokusera på hur Jesus förklarade3.

kungariket, inte på hur de forntida judarna uppfattade det. Om vi skulle gå tillbaka till ”det gamla
vinet” kommer vår förståelse av kungariket bli grumlig (2 Korinthierbrevet 3:15) Om vi istället
vänder oss till det ”nya vinet” som uppenbaras i de kristna skrifterna, får vi en klarare förståelse
av kungariket och blir bättre rustade som ambassadörer för det.

Guds Kungarike

Utifrån ordet kungarike menar en del att Guds kungarike är liknande de som styr på4.

jorden. men Jesus lärde att Guds kungarike är annorlunda än något annat vi känner till.:

Jesus svarade: ”Mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike
hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag
inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat
slag.” – Johannes 18:36

Om kungariket Jesus lärde om var ett ordinärt sådant borde hans himmelska undersåtar5.

gått i döden för att förhindra tillfångatagande och avrättningen av deras kung. Så blev det nu inte.
Jesus överlämnade sig istället frivilligt i fiendens händer och tillät inte sina jordiska efterföljare
att lägga sig i:
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”En av dem som var med Jesus lyfte handen och
drog sitt svärd, och han slog till mot översteprästens
tjänare och högg av honom örat. Då sade Jesus till
honom: ”Stick tillbaka ditt svärd. Alla som griper
till svärd skall dödas med svärd.  Tror du inte att om
jag bad min fader skulle han genast skicka mer än
tolv legioner änglar till min hjälp?” – Matteus
26:51-53

Detta visar oss att Guds kungarike inte underkuvar sin fiende genom köttsligt krig, inte6.

heller kan det besegras genom ett sådant krig. Det är ”inte från den här världen” som betyder att
varken dess ursprung eller hur det opererar liknar något jordiskt rike. Guds kungarike är en ny
idé, ett förädlat koncept, ett högre sätt att se på herravälde som påverkar en människas hjärta,
hennes sinne, hennes ande och inte bara hennes fysiska kropp.

Guds kungarike, som uppenbarades av Jesus, är insikten och erkännandet av Guds styre7.

inom människan, från hjärtat. Det är ett andligt broderskap vars kraft inte kommer ur mänskliga
arméer eller jordisk rikedom, utan från den gudomliga anden som härskar i  hjärtan på dess
pånyttfödda medborgare.

Tillfrågad av fariseerna 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.” – Lukas 17:20-21

Andra översättningar lyder:8.

”Guds kungarike finns inom er” – The New International Version

”Guds kungarike finns mitt ibland er” – Revised Standard Version

”Guds kungarike finns redan bland er” – Common English Bible

Men om Jesus sa att kungariket redan fanns inom oss, varför yttrade han dessa ord till9.

fariséerna? Hade han inte fördömt dem som hycklare? Jo, men det är några saker vi måste
komma ihåg när det gäller Jesu tjänst.

För det första var inte alla fariséer emot Jesus, många blev troende och betydande10.

medlemmar av den kristna församlingen i Jerusalem. (Apostlagärningarna 15:5) Flera var
hemligt troende på Jesus precis som Nikodemus.

”Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemos och var
medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sade:
”Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen
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kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom” –
Johannes 3:1-2

Därav kan vi inte bestämt hävda att Jesus aldrig talade om riket till fariséer.11.

Vi vet också att åtminstone en av de skriftlärda var troende:12.

”En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl
Jesus svarade och kom fram och frågade honom: ”Vilket är det
viktigaste budet av alla?” Jesus svarade: ”Viktigast är detta: Hör,
Israel, Herren, vår Gud, är den ende Herren,och du skall älska
Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt
förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska
din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte.” Den
skriftlärde sade: ”Du har rätt, mästare! Det är som du säger: han är
den ende, det finns ingen annan än han. Att älska honom av hela
sitt hjärta, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft och att älska
sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra
offer.” När Jesus hörde att mannen svarade klokt sade han: ”Du har
inte långt till Guds rike.” Sedan vågade ingen fråga honom mera.”
– Markus 12:28-34

Vidare hade idéen om att kungarikets auktoritet skulle utgå från människors hjärtan13.

redan initierats av profeten Jeremia:

”Nej, detta är det förbund jag skall sluta med Israel när tiden är
inne, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva
den i deras hjärtan Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt
folk”. – Jeremia 31:33

Även om det kan tyckas korrekt att kalla det ett kungarike eller ett gudomligt styre, är14.

det mer av ett broderskap, en familj.  Gud är  alltså vår Fader och vi människor är alla bröder.
Det är upplevelsen av ett andligt förhållande mellan Gud och människa och människor emellan.
Vi kan se inträdet i himlarnas kungarike som ett slags tillhandahållande av ett yrkesbevis, precis
som en advokat eller läkare. Från och med nu är de en del av ett unikt yrkeskollegium, men
måste därmed ha ett högre uppförande med tanke på yrkets status i samhället. Men, de lever ju
dock i exakt samma värld som alla andra.

Jesu koncept angående kungariket är av dubbel natur. Han lärde att Guds kungarike på15.

jorden skulle bli verklighet genom att göra Guds vilja just här. Guds kungarike i himlen däremot
är en allstädes närvarande verklighet som troende kan ta del av i framtiden, där också Guds vilja
utförs på ett mer andligt plan.
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Så skall ni be: Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli
helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i
himlen.” – Matteus 6:9

”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus
finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för  att
bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, 
så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni
skall vara där jag är”. – Johannes 14:1-3

Olyckligtvis, genom att beskriva Guds kungarike som en regering, befanns sig därmed16.

de första kristna i direkt konflikt med det romerska kejsardömet. Mycket av förföljelsen av de
tidiga kristna kan härledas från detta missförstånd om kungariket, betydligt mer än deras tro på
Kristus Jesus. Denna missuppfattning ställer till problem för kristna än idag.

Genom att referera till Guds kungarike som en regering med sikte på att föra köttsligt17.

krig mot länder och nationer förefaller ju det kristna budskapet som ett hot mot den nationella
suveräniteten. Vi skapar vår egen förföljelse om vi framhäver dylika teorier om kungarikets
natur.

Sanningen är dock att Guds kungarike kommer att lyfta upp både individer och18.

regeringar och därmed skapa betydligt bättre livsvillkor för alla som hörsammar budskapet. Då
kan dessa träda in i det andliga broderskapet. På så sätt kan Kristi fiender bevekas, ”varken med
styrka eller makt utan med min ande” (Sakarja 4:6).

Jesus Som Kung

Ja, vi kan hävda att Jesus är kungen i Guds kungarike. Ett mer korrekt sätt att se honom19.

är dock som den äldste brodern i Guds familj. Ett levnadsexempel för oss att följa:

Sedan sade Jesus till sina lärjungar: ”Om någon vill gå i mina spår
måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig”. –
Matteus 16:24

Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer
till Fadern utom genom mig”– Johannes 14:6

Jesus är också utsedd av Fadern till att ge oss fulländning:20.

”Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och
fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom
uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till
höger om Guds tron”. – Hebreerbrevet 12:2
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Han är också väldigt generös och delar sitt arv med oss människor:21.

”Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds
barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och
Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela
hans härlighet”. – Romarbrevet 8:16-17

Jesus är kvalificerad och en väl rustad äldre bror som handlar med oss på samma sätt22.

som vår himmelske Fader gör:

”Och han, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av 
hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss
från synden och sitter på Majestätets högra sida i höjden”. –
Hebreerbrevet 1:3

Genom sitt jordiska liv kan Jesus förstå sina jordiska bröder, ha en prästerlig funktion23.

(Malaki 2:7) som en sympatisk lärare och administratör:

”När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom
himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse.
Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i
våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som
vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens
tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver
hjälp”. – Hebreerbrevet 4:14-16

Men Jesus är så mycket mer än bara en kung och en äldre bror. han är faktiskt vår24.

skapare i kraft av Faderns vilja:

”Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela
skapelsen, ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt
och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter;  allt är
skapat genom honom och till honom”. – Kolosserbrevet 1:15-16

Jesu Administration

Efter sin uppståndelse, precis innan sin himmelsfärd, sa Jesus följande till sina25.

lärljungar:

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts
all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till
lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens
namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är
med er alla dagar till tidens slut.” – Matteus 28:18-20
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Så vid tiden 33 v.t, fick Jesus suveränitet över Guds kungarike i himlen och dess26.

utveckling på jorden. Kan vi därmed anta att han styr hela sitt universum ensam? Nej, han har
miljarder medarbetare som arbetade tillsammans med honom redan innan han befann sig på
jorden(Johannes 18:36), som innefattar änglahärar(Matteus 26:53). Allt levande i universum
skapades av Kristus för länge, länge sedan. Säkerligen skapade han också varelser som ingår i
hans administrativa och verkställande organisation. Vi utgår ifrån att dessa skapelser är
överlägsna människan i kunskap, vishet och förståelse.

Medan Jesus ännu var på jorden sa han att han skulle fara iväg for att förbereda27.

boplatser i himlen åt oss (Johannes 14:2-4)  Gör han då detta förberedelsearbete helt själv?
Knappast. I vetskap om att Kristus är fulländad och komplett, har vi inga skäl att tvivla på att
hans administration är, alltid varit och alltid kommer vara fulltalig. Inget eller ingen kommer att
saknas.

I Uppenbarelseboken återfinns också en speciell administration där vissa individer28.

kommer styra med Kristus under 1000 år:

”Och de sjöng en ny sång: Du är värdig att ta boken och bryta dess
sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du friköpt åt
Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Du
har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom.
Och de skall vara kungar på jorden”. – Uppenbarelseboken 5:9-10

”Och jag såg troner, och de som satte sig på dem fick rätt att döma.
Och jag såg själarna av dem som halshuggits för Jesu vittnesbörd
och Guds ord, dem som inte tillbett odjuret och dess bild och inte
tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De fick liv igen och
var kungar med Kristus i tusen år. De andra döda fick inte liv
förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen.  
Salig och helig den som får vara med i den första uppståndelsen.  
Över dem har den andra döden ingen makt, utan de skall bli Guds 
och Kristi präster och vara kungar med honom i tusen år”. –
Uppenbarelseboken 20:4-6

Då dessa verser ännu hör framtiden till kan vi inte säga vilka dessa29.

personer/medregenter är. Det finns olika tolkningar om vilka som avses i dessa verser. Somliga
av oss kanske kommer vara bland dessa, men det verkar som att de flesta som Kristna lever nu,
inte kommer vara det. Vi kan minnas en händelse då vissa apostlar bad Jesus om speciella
förordnanden i Guds kungarike.

Sedan kom Sebedaios-sönernas mor fram till honom tillsammans
med sina söner och föll på knä för att be honom om något. Han
frågade vad hon ville, och hon sade: ”Lova mig att mina båda
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söner får sitta bredvid dig i ditt rike, den ene till höger och den
andre till vänster.” Jesus svarade: ”Ni vet inte vad ni ber om.  Kan
ni dricka den bägare som jag skall dricka?” De svarade: ”Ja, det
kan vi.” Då sade han: ”Min bägare skall ni få dricka, men platserna
till höger och till vänster om mig kan jag bara ge dem som har
bestämts därtill av min fader.” – Matteus 20:20-23

Eftersom inte ens Jesus visste, antar vi att inte vi heller kommer att ha någon30.

förhandskunskap i dessa frågor, åtminstone inte innan vår Fader finner det för gott att uppenbara
sådan kunskap. Men det är ändå inte så tokiga nyheter för oss troende söner till Gud. Vi tror att
när vi väl börjar vår himmelska bestigning kommer vi vara inriktade på att gå framåt. Vissa
kommer att få uppdrag som berör jordiska angelägenheter men vi tror att de flesta av oss kommer
att gå vidare mot större och bättre saker.

”Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och inget
öra hört och ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem
som älskar honom”. – 1 Korinthierbrevet 2:9

Jesu Myndighet

Som Jesus sa i Matteus 28:18 hade all ”myndighet i himlen och på jorden” givits honom31.

efter sin uppståndelse våren 33 v.t. Vi tror därmed att himlarna ”städades” ur vid denna tid. Det
borde inte ha funnits någon anklagare av Kristus i himlen när han väl fått suveränitet över
universum. 

Vissa pekar på just en sådan profetisk händelse i Uppenbarelseboken som säger att den32.

stora ”draken”, den ursprunglige ”ormen”, han som kallas djävul och satan och hans änglar skulle
förvisas från himlen:

”Och det blev en strid i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i
strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han
övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen.
Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas
Djävul och Satan, han som förför hela världen, han störtades ner på
jorden och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en
stark röst i himlen säga: ”Nu finns frälsningen och kraften och riket
hos vår Gud och makten hos hans smorde. Ty våra bröders
anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud
både dag och natt”. ”Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem.
Men ve över jorden och havet: djävulen har stigit ner till er, och
hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort.” –
Uppenbarelseboken 12:7-10,12
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En del menar att denna händelse gick i uppfyllelse någon gång efter Johannes död. Men33.

Johannes fick veta att han skulle skriva ner saker som redan hänt, pågick (medans han skrev
Uppenbarelseboken) och saker som skulle hända i framtiden.

”Skriv nu ner vad du har sett och vad som är och vad som skall ske
härefter”. – Uppenbarelseboken 1:19

Detta är ett skäl till att vi ser det som vanskligt att basera vårt eviga hopp enbart på34.

Uppenbarelseboken. Vi kan inte med säkerhet säga vad framtiden har i beredskap åt oss. Våran
poäng är dock att det är fullt möjligt att den stora ”draken” blev förvisad från himlen år 33 v.t,
något som skulle kunna förklara den intensiva förföljelse av kristna i det första århundradet.
Alltså återstoden av ”hennes andra barn, mot dem som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd"
(Uppenbarelseboken 12-17) Men, återigen, det är bara ett sätt att se på och tolka dessa verser.

Guds Kungarikes Välsignelser

Jesus förklarade enkelt:35.

Så skall ni be: Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli
helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i
himlen.” – Matteus 6:9

Kungariket skulle utföra Faderns vilja på jorden på samma sätt som i himlen, men vad36.

är då Guds vilja?

”Ty detta är min faders vilja: att alla som ser Sonen och tror på
honom skall ha evigt liv. Och jag skall låta dem uppstå på den sista
dagen.” – Johannes 6:40

”Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus
och förenas med honom – det var hans viljas beslut” –
Efesierbrevet 1:5 

”Att be så är riktigt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla
människor skall räddas och komma till insikt om sanningen”. –
1 Timotheosbrevet 2:3-4

Vår Faders vilja är att alla människor ska förstå att de är Hans barn, den heliga37.

hemligheten om vår adoption. Guds kungarike, som det gestaltas på jorden, för fram män och
kvinnor som andligt troende söner till Fadern och när deras önskan att tjäna sina medmänniskor
som bröder och systrar. Detta skapar en enad mänsklig familj ända sedan Jesu och apostlarnas
tid.
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Han lät dem höra en annan liknelse: ”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.” – Matteus 13:31-33

Vi bor på en förvirrad planet med olika åsikter, skadliga intressen, falska förhoppningar,38.

dåraktiga planer och missriktad lojalitet. Guds kungarike kan och kommer att förena
mänskligheten till ett kärleksfullt broderskap som ger ära till vår Gud och Fader. Allt detta med
en respekt för människors unika egenskaper och hennes fria vilja.

Det är genom Guds kungarike som mänskligheten kommer att inse sin sanna identitet39.

och hennes framtida mål. När så händer kommer många av våra problem försvinna då vi
fokuserar på att ta ett fast tag om det verkliga livet-livet i himlarna.

”Säg åt dem som är rika i denna världen att inte vara högmodiga 
och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom, utan på
Gud, som rikligt skänker oss allt vi behöver. Säg åt dem att göra
gott, att skaffa sig en rikedom av goda gärningar, att vara frikostiga
och dela med sig. Så kan de samla en skatt som är en god grund för
den kommande tiden och vinna det verkliga livet”. –
1 Timotheosbrevet 6:17-19

Slutligen, Guds kungarike är det medel som Gud använder när Han försonar alla saker40.

med sig själv, ändå fram till den dag då döden inte längre är:

”Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, fadern. Då
har han förintat varje välde och varje makt och kraft, ty han måste
härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den siste
fienden som förintas är döden, ty allt har han lagt under sina fötter. 
När det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den
undantagen som har lagt allt under honom. Men när allt har lagts
under honom skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt
under honom, så att Gud blir allt, överallt”. – 1 Korinthierbrevet
15:24-28

När allt har blivit sagt och hört måste vi komma ihåg att Guds kungarike inte är vårt41.

eget. Det ankommer inte en människa att ändra det efter tycke eller likforma det efter vår egen
begränsade förmåga. Vi är bara dess ambassadörer. Vi skall endast förkunna det exakt som Jesus
gjorde utifrån vår egen kapacitet.

***


