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Jesus är den sanne Konungen. Han är den som regerar, den som styr också under det nya kyrkoår 

som vi idag inleder. ”Se din konung kommer” är ämnet för vår stora adventshögtid. Jesus är dock 

en annorlunda Konung. Här i tiden framträder Han i ringhet. Hans rike är osynligt och föraktas som 

värdelöst av denna världs människor.  

 

Jesu nåderike 

Till Jesu ämbeten hör, vid sidan av Profet- och Översteprästämbetet, också att vara Konung. Det 

talas om tre olika sorters riken där Jesus är Konung. Jesus är allsmäktig i sitt allmaktsrike: åt 

Honom har givits all makt i himlen och på jorden (Matt. 28:18). Ingenting kan ske här i världen 

utan att Jesus antingen aktivt verkar det eller tillåter det att ske. Härlighetsriket är det eviga rike 

som kommer att upprättas efter den yttersta domen, då den nya jorden och den nya himlen skapas. 

Men så är Jesus också Konung i det som katekesen kallar nåderiket. Nåderiket är en osynlig, andlig 

verklighet här i tiden, på jorden. I det riket är alla kristna medborgare och dör man såsom 

medborgare i nåderiket, dör man salig. Då ingår man i det eviga härlighetsriket. Nåderiket är 

identiskt med den sanna, osynliga kyrkan. Detta rike regerar inte Jesus med sin allmaktshand utan 

genom sin kärlek i de troende människornas hjärtan. 

   Men vad innebär då Guds rike enligt Jesus? Jesus använder uttrycket många gånger utan att exakt 

förklara dess innebörd. Men det arameiska uttryck – Jesu modersmål var ju arameiska – som återges 

med “Guds rike” betyder egentligen Guds konungavälde. I Guds rike eller konungavälde är det 

Jesus som härskar såsom Konung. Överallt där Hans kärleks makt råder, där Hans ”frid, som 

övergår allt förstånd” (Fil. 4:7) finns, där är också Guds rike. Därför svarade Jesus Pilatus: “Mitt 

rike är inte av den här världen” (v 36). Jesus är själv riket. I sin person är Han Guds rike, som är 

verksamt mitt ibland alla som tror på Honom. Medlen för Hans regerande är Guds ord och 

sakrament. 

   Om nattvarden säger kyrkofadern Johannes Chrysostomos med tanke på det vi har sagt om Jesus 

och riket – att det är ett och detsamma – och med tanke på att Jesus verkligen är närvarande i brödet 

och vinet (den s.k. realpresensen):  

 

“Den himmelska världen är oavkortat närvarande på den kristna församlingens 

nattvardsbord. Det, som nämligen gör himlen till himmel, är icke den himmelska härligheten 

utan närvaron av Herren, liksom den kungliga borgens mittpunkt icke är tronsalens prakt 

utan konungens kroppsliga närvaro.” 

    

Riket och dess Konung Jesus är alltså på ett sätt ett och detsamma. Lever man i riket lever man i 

Kristus. Kristus är liksom den värld, där den troende lever, den verklighet, som på alla sidor 

innesluter honom eller henne. Detta förverkligas genom att Anden bor i hjärtat och med Ordet 

vittnar om dessa underbara saker för den kristne. Den himmelska världen har sänkt sig ned i den 

troende människan och därför lever hon redan nu med sitt väsens innersta i himlen. Om Gud heter 

det att ”Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike” (Kol 1:13) och 

”uppväckt oss med Kristus och satt oss med Honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus” (Ef. 

2:6).    

 

Nåd… 

Någonting som i den heliga Skrift ofta förknippas med Guds rike är nåd och frid. Paulus brukar 

hälsa de församlingar han skriver till med just de orden (se t.ex. Rom. 1:7, 1 Thess. 1:1, Tit. 1:4). 

Orden nåd och frid antyder det stora och fantastiska att leva i Guds rike, i den verklighet som 

kyrkan lever i och som hon i all sin gärning ska visa på och föra vidare. När en människa förts in i 

nådens och fridens verklighet, där Herren Jesus Kristus är Herre och Konung, upplever hon en ny 

dimension av tillvaron. Det är fortfarande samma gamla värld, samma människor runt omkring och 



samma uppgifter som väntar. Men ändå är allting nytt – helt nytt. Kärleken från Gud är det som blir 

det helt dominerande. Man lever dag för dag av Guds nåd och väntar allt gott av Honom. Det spelar 

inte längre någon roll att man inte alltid klarar av allting, att man ibland misslyckas. För Guds barn 

vilar allt i Guds stora barmhärtighet. 

   Nåd betyder gratis. Det är något som Gud erbjuder utan baktanke, utan att kräva någon 

motprestation. Fastän vi i oss själva är syndare som förtjänar Guds straff är vi benådade och går fria 

från Guds dom. Vem som helst får ta emot Guds kärlek i Jesus Kristus och leva i den. 

 

…och frid 

Frid är både ett tillstånd och en känsla. Det är ett objektivt tillstånd som innebär att den kristne lever 

i nådaståndet, han har ”öppen sak” med Gud och lever omsluten av syndernas förlåtelse på alla 

sidor. Han lever liksom i ett rum där väggarna till höger, vänster, bakom och framför heter 

syndernas förlåtelse. Golvet under honom är syndernas förlåtelse, som hindrar honom från att 

drabbas av Herrens vrede och falla ned i helvetet (jfr 4 Mos. 16:32–33) och ovanför sig har han 

syndernas förlåtelse som ett skyddande tak gentemot den vrede som uppenbars från himlen (Rom. 

1:18). Den kristne ”har frid” med Gud, konstant, genom tron på Jesus (Rom. 5:1). Samtidigt är 

friden också något som subjektivt upplevs i svagare eller starkare grad. Paulus skriver: ”Må hoppets 

Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes 

kraft” (Rom. 15:13). Det ena kan föreligga utan att det andra är för handen. T.ex. var alla Israels 

barn, som under den tionde plågans natt (se 2 Mos. 12) befann sig bakom de lammblodsbestrukna 

dörrposterna, alldeles säkra (tillstånd av frid) även om alla inte kände sig trygga (känsla av frid) 

utan kanske darrade av rädsla. 

   Denna nåd och frid vill Guds rikes Konung Jesus Kristus breda ut i Sverige. Det är en stor sorg 

för Honom att så många människor vänder Honom ryggen, att så många är fullständigt likgiltiga 

inför budskapet om nåd och frid, om frälsning i Jesu namn och blod. Sverige var en gång i tiden ett 

land där det fanns många kristna. Den evangeliska väckelsen gick fram på olika håll. Det är nu 

andra tider, men Herren har inte glömt dem som Han lidit döden för. Ännu ljuder kallelsen. Den går 

ut på olika sätt. Kyrkorna anordnar gudstjänster och konserter. Budskapet är förstås blandat och ofta 

till och med förfalskat om man lyssnar till vad som sags från predikstolarna. Ofta saknas den 

bibliska skärpan, men den som tar sig tid att lyssna till bibeltexternas och sångernas budskap finner 

vägen in i Guds rike. Så förkunnas också Guds rike även i denna sena tid. Vi står antagligen mycket 

nära den dag då Jesus kommer åter på himlens skyar. Då kommer Han att uppenbara sin verkliga 

konungsliga makt. Den dagen är det för sent att vända om och ta emot Hans frälsning, men ännu 

står frälsningen öppen för var och en som vill komma. Den helige Ande och bruden, det vill säga 

den sanna kristna kyrkan på jorden, säger: &quot;Kom!” Och den som hör det kommer och säger 

sedan till andra: ”Kom!” Frälsningen ges gratis: ”Och den som törstar ska komma, och den som vill 

ska fritt få ta emot livets vatten” (Upp. 22:17). 

Amen. 
 


