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I den kultur 
som präglar 
himlarnas 
rike handlar 
allt om hjär-
tats attityd 
och dess 
uttryck i tal, 
tanke och 
handling. 

Jesus första offentliga ord är 
”Omvänd er, för himlarnas 
rike är här!” (Matt 4:17) - och 
detta är början på himlarnas 
återerövring av jorden. Det 
är inte en tillfällighet att hela 
Matteusevangeliet (=Matt) inra-
mas av att Jesus börjar och slutar 
sin tjänst med att tala om himlar-
na – i sina slutord i Matt 28 säger 
han: ”Mig är given all auktoritet 
i himlen och på jorden”. Detta 
är ett maktanspråk med långtgå-
ende implikationer för himlens 
inflytande på jorden. Detta är 
grunden och utgångspunkten för 
missionsbefallningen som följer, 
alltså vårt uppdrag att göra alla 
folk till lärjungar, att döpa dem 
och ge dem Jesu undervisning. 

Det är alltså på goda grunder 
som Jesus säger att vi ska be: 
”Tillkomme ditt rike, ske din 
vilja, såsom i himlen så ock på 
jorden”. 

Intressant nog ser vi tre andliga 
generationer proklamera att 
”himlarnas rike är här”: först 
Johannes Döparen som den 
sista av gamla förbundets profe-
ter och den som förbereder för 
Jesus (3:2), Jesus själv (4:17, 23; 
9:35), och sedan Jesu lärjungar 
och efterföljare (10:7). Men him-
larnas rike kommer inte bara 
genom att Johannes, Jesus och 
lärjungarna ropar ut att det är 
här, utan riket har ett konkret och 

även materiellt uttryck. Johannes 
erbjuder omvändelsens dop 
och syndernas förlåtelse, Jesus 
predikar ”evangeliet om riket” 
och botar ”alla slags sjukdomar 
och krämpor” i 4:23 och i 9:35. 
Arbetsbeskrivningen för lärjung-
arna är inte mindre blygsam – 
Jesus säger: ”Och där ni går fram 
skall ni predika: Himmelriket är 
nu här. Bota sjuka, uppväck döda, 
gör spetälska rena och driv ut 
onda andar.” 

Det tydliga sambandet mellan 
proklamerandet av himmelriket 
och förmedlandet av helande och 
befrielse blir extra tydligt när 
Jesus säger: ”Om det är med Guds 
Ande jag driver ut de onda andar-
na, då har Guds rike kommit till 
er” (12:28). Guds rike kommer när 
vi förmedlar frihet och helande 
till varandra genom Guds Ande. 

När vi ber ”tillkomme ditt 
rike”, ber vi alltså att himlarnas 
rike ska komma med alla dess 
konkreta uttryck av helande, 
befrielse och liv. 

Det är intressant att notera att 
när himlarnas rike kommer och 
manifesteras så omfattar det hela 
människan: det börjar med ett 
upprättande av människans rela-
tion till Gud (omvändelse från 
synd) och följs av fysiskt och själs-
ligt helande. 

Himlarnas rike har flera dimen-
sioner, i tid, rum och uttryck: det 

kan expandera även i en fientlig 
omgivning (13:24-30), det har en 
enorm tillväxtpotential (13:31-32), 
man kan bara komma in i det om 
man ödmjukar sig och blir som 
ett barn (18:3-5), det kan missas 
om man inte lever i beredskap 
(25:1-13). Genom Jesu ankomst till 
jorden manifesteras riket genom 
helanden, under, mirakler och 
befrielse – genom hans död, upp-
ståndelse och vår tro på honom 
har riket flyttat in i våra hjär-
tan genom den helige Ande, och 
genom hans återkomst når det sin 
fullbordan. 

I den kultur som präglar him-
larnas rike handlar allt om hjär-
tats attityd och dess uttryck i tal, 
tanke och handling. 

Basen för Faderns rike och dess 
utbredning på jorden är i varje 
troende människas hjärta, vilket 
innebär att de val vi gör för Guds 
rike varje dag påverkar vårt eget 
liv, vår familj, alla platser där vi 
är och samhället som helhet. 

Men det räcker inte med att 
Guds rike är inrymt i våra hjär-
tan – om vi med vårt hjärta 
menar vår ande – utan Guds rike 
behöver ges plats, utrymme och 
grogrund i vårt sinne genom att 
det genomsyras av och befruktas 
med Guds ord. Det är detta som 
Jesus talar om i Markus 4 när 
han använder jordmånen som en 
metafor för det klimat vi låter 
vara rådande i våra sinnen. 

Ger vi upp ordet om riket med 
dess värderingar med allt vad 
det innebär därför att konkurre-
rande världsbilder, politisk kor-
rekthet och sekulära idéer dag-
ligen krockar med himmelrikets 
värderingar? Förföljelse handlar 
inte i första hand om handgrip-
ligheter – även om det är dess 
våldsammaste uttryck – utan om 
idékrockar där förhärskande 
idéströmningar i samhället för-
söker undertrycka evangeliets 
sanning.

”Såsom i himlen så ock på jor-
den” handlar om logistik – att 
omfördela himlens resurser till 
jorden, till människors liv och 
hjärtan. När vi studerar Jesus, 
ser vi att han bara gör det han 
i sin ande ser Fadern göra. Det 
finns alltså en klar korrelation 
mellan vad som sker i himmelen 
och på jorden. Och det finns en 
timing för allt – att göra rätt sak 
i rätt tid. Genom att be för att 
Guds rike ska tillkomma i våra 
hjärtan och sinnen – och genom 
oss till andra – och att Faderns 
rike ska växa och expandera i 
vår familj och i vänners och 
ovänners liv, och komma till den 
som ännu inte känner Gud som 
sin Fader, kan Faderns vilja ske 
”såsom i himlen så ock på jor-
den”. 
 
 Jan Nylund

”Tillkomme ditt rike, ske din vilja”  

Jan Nylund 
undervisar i Nya 
testamentets 
exegetik och är 
doktorand i Nya 
testamentet på 
Lunds universitet. 
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Bönen 
Fader vår

Del 5/8

Tidigare delar  
i serien har 
publicerats 8/1, 
15/1, 22/1 och 25/2.

Fader 
vår 
Matt 6:9-13

Fader vår som är 
i himmelen.
Helgat varde ditt 
namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, 
såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd 
giv oss idag,
och förlåt oss 
våra skulder,
såsom ock vi 
förlåta dem oss 
skyldiga äro,
och inled oss icke 
i frestelse
utan fräls oss 
ifrån ondo.
Ty riket är ditt 
och makten och 
härligheten
i evighet. Amen. 

Det handlar om hjärtats attityd. Jan Nylund för ett 
resonemang kring ”tillkomme ditt rike, ske din vilja” i den 
femte delen i serien om bönen Fader vår. 


