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Inledning

Frågeställning

Guds rike är ett nyckelbegrepp i kristendomen. Detta rike är en gemensam och samtidigt mångtydig 

och gåtfull föreställning som omnämns bland annat i den allmänkyrkliga bönen Vår fader. Bönen, 

som återfinns hos evangelisterna Matteus och Lukas, börjar på följande sätt: ”Vår fader, du som är i 

himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. … ” (ekumenisk översättning i Den svenska 

psalmboken med tillägg 2005, sista uppslaget).

Riket som önskas bli förverkligat beskrivs ofta just som något som ska komma, men ibland 

handlar det om något som redan är här. Evangelisternas sätt att tala om det tyder på att de räknade 

med en förförståelse av begreppet. Riket var någonting som de samtida läsarna och lyssnarna hade 

en uppfattning om vad det var, även om det kanske var en gåtfull uppfattning redan då. 

Jesus är kristendomens centralgestalt. Därför är det av intresse att undersöka närmare vad 

just han kan ha menat med begreppet. Att verkligen komma åt vad den historiske Jesus sagt och 

menat är en omöjlig uppgift. Många forskare, som till exempel E.P. Sanders och Tom Wright, har 

ansträngt sig för att komma så nära den autentiska historien som möjligt. Det vore en alltför 

omfattande uppgift att sälla sig till dem i formatet för en C-uppsats. Jag beaktar inte allt tillgängligt 

källmaterial om Jesus utan väljer att i första hand koncentrera mig på en källa, nämligen 

Lukasevangeliet. 

Hur kan Jesus förkunnelse om Guds rike förstås utifrån detta evangelium? Det är den 

frågeställning som uppsatsen ska försöka ge åtminstone ett partiellt svar på. De fyra Jesusord som 

jag valt att undersöka närmare i Lukasevangeliet (se nedan under Valet av texter) blir en ingång i 

ämnet som leder till jämförelser med bl a de övriga evangelierna.

Två perspektiv på Jesus: historiskt och lukanskt 

Att närma sig vad Jesus menar med Guds rike i Lukasevangeliet är att försöka förstå både Jesus och 

begreppet Guds rike ur just evangelisten Lukas perspektiv. Det kanske är ett perspektiv som ligger 

nära den historiske Jesus, eller kanske inte. Med den historiske Jesus avser jag personen som levde 

från omkring vår tideräknings (v t) början, kallades Jesus från Nasaret, förkunnade Guds rike och 

blev korsfäst utanför Jerusalem omkring år 30 v t.
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Sanders och Wright, som jag nämnde ovan, är två teologer som sammanställt och dragit 

slutsatser om den historiske Jesus i varsin volym. Båda förankrar bilden av Jesus i hans egen tids 

judendom, en differentierad religion med tempelkulten i centrum (Sanders 1995, p. 35; Wright 

2000/2000, s. 66). Sanders betraktar den historiske Jesus ur två perspektiv: den teologiska 

frälsningshistorien och hans egen verksamhet. Evangelisterna såg Jesus som fullkomnandet av den 

judiska frälsningshistorien. Jesus själv, liksom företrädaren Johannes döparen och efterträdarna 

apostlarna, levde i föreställningen att historiens klimax var nära (Sanders 1995, p. 96). Wrights 

analys landar bl a i slutsatsen att Jesus såg det som sin uppgift att ge konkret form åt det som 

templet, lagen, ordet, anden och visheten representerade i judendomen. Det handlade om Guds 

frälsande närvaro i Israel och för världen (Wright 2000/2000, s. 126). Både Sanders och Wright 

bidrar till en helhetsförståelse av Jesus och hans uppdrag. Samtidigt visar deras respektive verk att 

det är nödvändigt att tolka det källmaterial som finns, och varje tolkning innebär en begränsning 

som påverkar framställningen som helhet.

I den här uppsatsen är det Lukasevangeliets Jesus som står i centrum. Detta blir alltså ett 

exempel på en mer begränsad Jesusbild som målas upp ur tolkningen av en enda synvinkel, medan 

bilder av den historiske Jesus gärna använder så många perspektiv som möjligt. Men något av det 

mest värdefulla i att försöka förstå vad Jesus säger utifrån en enskild, sammanhängande berättelse 

är att det finns något övergripande i berättelsens budskap som i sig förmedlar en bild av honom. En 

bild som i alla fall är sann för evangelisten. Den kan ha ett större djup än en bild som sätts ihop av 

ett godtyckligt antal fragment.

Robert J. Karris (1989) summerar det lukanska perspektivet på ett bra sätt när han pekar på 

att Jesus framför allt ses som inkluderande i detta evangelium. Han söker upp människor som 

syndar och är vilsna och återförenar dem med Gud (se t ex Luk 5:13, 20, 32) . Han är en profet som 

blir avvisad av folkets ledare (se t ex Luk 5:21, 30, 33). Men folket självt är inte lika envist och 

blint som ledarna. De ångrar att de sänt honom i döden på korset (Luk 23:48). Lukas anspelar på ett 

mönster som hans läsare kunde känna igen från Neh 9:26-31. Där skildras hur Gud i sin nåd sänder 

en profet, men folket avvisar denne, de blir straffade, ångrar sig, och sedan sänder Gud en ny profet. 

Nåden tar aldrig slut. Att Guds löften är att lita på är en viktig del av hur Jesus porträtteras av 

Lukas. Först uppfylls ett löfte i och med att Jesus föds, och till sist uppfylls ett löfte i och med att 

han återuppstår från de döda (Karris 1989, pp. 676-677, 690).
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Valet av texter

Hela Nya testamentet kretsar kring Jesus och hans förkunnelse, men det är i evangelierna som 

traditionerna av vad han faktiskt sade står i fokus. Det gör att jag begränsar valet av ingång till just 

ett av evangelierna och inte någon av de övriga böckerna. 

Synoptikerna (de ”samseende” evangelierna) Matteus, Markus och Lukas liknar varandra 

genom att ha ett stort gemensamt stoff. Jämfört med Johannesevangeliets höga kristologi har de en 

starkare betoning på Jesus som människa. De porträtterar Jesus med olika mottagargrupper i 

tankarna. Det är till exempel tydligt att Matteus riktar sig till judekristna mottagare medan Lukas 

riktar sig till hednakristna. Även om de kallas synoptiker är de inte helt enade i sin syn på Jesus och 

hur händelserna utspelade sig under hans offentliga verksamhet. Hur de kan vara så lika varandra, 

och ändå skilja sig åt på många punkter, brukar kallas det synoptiska problemet. Jag kommer att ta 

upp detta problem närmare då jag diskuterar Lukasevangeliets relation till övriga evangelier under 

rubriken Bakgrund nedan.

Oavsett vilket evangelium som får vara utgångspunkt för en undersökning om Guds rike 

som begrepp, kommer de övriga tre också att bli uppmärksammade som viktiga källor att jämföra 

med. Hos synoptikerna är riket centralt i hela Jesus förkunnelse, medan det bara nämns i två 

sammanhang i Johannesevangeliet (Joh 3:3-5; 18:36). I detta evangelium är det i stället evigt liv 

som är den centrala motsvarigheten (se bl a Joh 3:16; 6:40; 17:2). Skillnaden anses bero på att 

Johannesevangeliet tillkommit senare än synoptikerna och har en teologiskt mycket bearbetad bild 

av Jesus och hans förkunnelse. Synoptikernas bilder av Jesus är däremot mer biografiska 

(Strindberg u.å.a.). Det kan ses som att de troligen ligger närmare den historiske Jesus.

För mig är en av anledningarna att välja just Lukasevangeliet att det är ett av de två 

evangelier som innehåller bönen Vår fader. Lukas målgrupp hednakristna är den andra anledningen 

till att jag valt just det evangeliet. Det är den målgrupp jag själv identifierar mig med.

I Lukasevangeliet nämner Jesus ordet rike med syftning på Guds rike över 20 gånger 

fördelat på 18 episoder, vilket framgår av appendix. Dessutom finns det tillfällen då han inte 

uttryckligen nämner riket men ändå kan sägas tala om det. Evangeliets litterära form gör nämligen 

att varje berättelse kan förstås dels för sig och dels i förhållande till de andra berättelserna, och till 

evangeliet som helhet. Ett exempel på detta är Jesus möte med systrarna Marta och Maria i Luk 10. 

Marta oroar sig för vardagliga bestyr medan Maria sitter och lyssnar på Jesus. Marta förebrår 

honom att han inte säger till systern att hjälpa henne. Jesus svarar: ”Marta, Marta, du gör dig 

bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och 

det skall inte tas ifrån henne.” (Luk 10:41-42) Han nämner inte riket där, men senare i evangeliet 
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(Luk 12:29-31) predikar han för lärjungarna om hanteringen av liknande vardagsbekymmer:

”Tänk inte på hur ni skall få något att äta och dricka, och oroa er inte. Allt sådant jagar 
hedningarna i världen efter. Men er fader vet att ni behöver detta. Sök i stället hans rike, så 
skall ni få det andra också.”

I ljuset av den här formuleringen i kapitel 12 tänker jag att han nog menar något liknande 

när han talar med Marta i kapitel 10.

De fyra perikoper som står i centrum för min undersökning är valda bland de Jesusord som 

uttryckligen handlar om Guds rike. De representerar skilda framställningar av riket, och genom att 

undersöka dessa skillnader vill jag närma mig ett svar på hur Jesus förkunnelse om riket kan förstås 

i Lukasevangeliet i stort.

I perikopen Luk 11:1-4 lär Jesus ut bönen som ofta kallas Vår fader eller Herrens bön. Han 

talar då om Guds rike som någonting som kan komma. Bönens inledning lyder i Lukasevangeliet: 

”Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma.”

Luk 11:14-23 handlar om när Jesus blir anklagad för att driva ut demoner med demonernas 

furste Beelsebul. I det sammanhanget talar han om Guds rike som något som redan är närvarande: 

”( … ) om jag driver ut demonerna med Beelsebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? 

( … ) Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er.” 

I Luk 17:20-21 säger Jesus: ”( … ) 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.” 

Uttrycket ”inom er” är en omtvistad översättning, och det är en av de saker som jag kommer att gå 

in på närmare när det gäller den perikopen.

I perikopen Luk 22:28-30 likställer Jesus sig själv med Gud och talar om Guds rike som sitt 

eget: ”Ni skall få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike, och ni skall sitta på troner och döma 

Israels tolv stammar.”
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Metod och material 

Med metoden diskursanalys har jag delat in de ställen i Lukasevangeliet där Jesus talar om Guds 

rike i tre kategorier som jag kallar diskurs A, B och C (se appendix). Diskurs A handlar om att Guds 

rike har högsta prioritet, men beskriver inte riket. Diskurs B beskriver på olika sätt hur Guds rike är. 

Diskurs C omtalar Guds rike som ett löfte.

Att undersöka möjliga tolkningar av vad som sägs i avgränsade textsekvenser och kanske 

upptäcka mönster i den större berättelse som de ingår i är bland det mest centrala i metoden 

diskursanalys (Reed 1997, pp. 190-191). Lukasevangeliet menar jag är ett tillräckligt stort material 

för att det ska gå att undersöka diskurser i det. För att tillämpa metoden behövs också en god 

kännedom om den samhälleliga kontexten som materialet är inhämtat från (Otterbeck 2010, s. 156). 

Den kännedom jag har om kontexten är främst grundad i referenslitteraturen.

De fyra perikoper jag analyserar i detalj representerar på olika sätt de diskurser jag 

identifierat i evangeliet som helhet. Luk 11:1-4 hör till diskurs A, Luk 11:14-23 och Luk 17:20-21 

till diskurs B, och Luk 22:24-30 till diskurs C. 

I detaljanalysen av respektive perikop beaktar jag dess vidare kontext och dess närkontext, 

analyserar grundtexten textkritiskt och språkligt och definierar textens struktur och genre. Jag gör 

även en källkritisk analys. Kopplingar till Gamla testamentet och den tidshistoriska kontexten ingår 

i min undersökning, liksom parallelltexter i Nya testamentet och kopplingar till annan tidig kristen 

litteratur fram till ca 150 v t, som t.ex. Thomasevangeliet. Slutligen jämför jag grundtexten, med 

avseende på det som sägs om Guds rike, med fyra olika översättningar: Bibel 2000, Bibeln 1917, 

Svenska Folkbibeln och den engelska New Revised Standard Version. Detaljexegesen leder till 

slutsatser som jag sammanställer i ett teologiskt budskap om Guds rike för varje perikop. 

Översättningarna är valda med tanke på att de noggrant följer grundtexten men med något 

olika utgångspunkter. Det mest utmärkande för Bibel 2000 är att det är en officiell svensk 

översättning som gjorts i syfte att ha en så vetenskaplig utgångspunkt som möjligt och inte ta 

hänsyn till någon speciell konfession (Boda 2014, 3 nov). Bibeln 1917 var dess närmaste officiella 

föregångare. Den översättningen gjordes med en ambition att ha ett enhetligt språk i hela Bibeln, 

även om det inte ser ut så i grundtexterna (Strindberg u.å.b). Svenska folkbibeln, vars senast 

reviderade version utkom 2014, har tillkommit delvis som en reaktion på processen bakom Bibel 

2000. Den har ett uttalat lutheranskt perspektiv (Boda 2014, 3 nov). New Revised Standard Version 

utmärks framför allt av att vara en ekumenisk engelsk översättning som accepterats brett i den 

världsvida kyrkan (National Council of the Churches of Christ n.d.).

Mitt material består förutom grundtexten och de olika översättningarna också av 
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kommentarslitteratur samt annan referenslitteratur om Jesus och evangelierna. De viktigaste 

Lukaskommentarerna för uppsatsen är Marshall (1978) och Fitzmyer (1985). De båda teologerna 

har en evangelikal respektive katolsk inriktning. Studiet av begreppet rike, på grekiska βασιλεία, 

innebär också att jag konsulterar Theological Dictionary of the New Testament, Svenskt bibliskt 

uppslagsverk, m fl bibliska uppslagsverk. I de källkritiska analyserna tar jag upp ett av försöken till 

rekonstruktion av en teoretisk källa som ska ha varit gemensam för Lukasevangeliet och 

Matteusevangeliet, The Lost Gospel Q (Powelson & Riegert, 1996). Boken bygger på analyser av bl 

a Kloppenborg, Fitzmyer och Marshall, och presenterar det gemensamma stoffet till 

Lukasevangeliet och Matteusevangeliet så som källan kan ha sett ut. Den engelska översättningen 

av detta gemensamma stoff utgår från ett flertal bibelversioner (ibid, p. 20). 

Alla bibelcitat på svenska är hämtade ur Bibel 2000 om inget annat anges, och alla bibelcitat 

från grundtexten är hämtade ur The Greek New Testament (Aland & Aland 1993).
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Bakgrund

Lukasevangeliet

Författare och tidshistorisk kontext

Traditionen att författaren till dubbelverket Lukasevangeliet och Apostlagärningarna är just Lukas 

går enligt Marshall (1978, p. 33) tillbaka till mitten av 100-talet. Även om det inte blivit helt 

fastställt finns det heller ingen direkt anledning att betvivla det. Ingen annan person har utpekats 

som författaren. Det anser även Karris (1989, p. 675). Han menar att det går att utläsa ur Nya 

testamentet att Lukas var läkare och hade någon form av samarbete med Paulus. Men det 

samarbetet bör ha inletts innan Paulus teologi var helt utvecklad och före apostlamötet i Jerusalem, 

för det finns inte många spår av paulinsk teologi i verket.

Lukas tycks ha kommit från Romarrikets tredje största stad Antiochia. Det var troligen där 

han befann sig då han skrev det (Karris 1989, p. 675). Han var grek, och därmed den enda icke-

juden av alla Bibelns författare (Strindberg u.å.c.). Om det nu inte var just denne Lukas som skrev 

evangeliet och Apostlagärningarna så var det i alla fall en hellenistiskt bildad författare och teolog 

som var väl förtrogen med både Septuaginta och synagogans gudstjänst (Winninge 2007, s. 217).

Det är svårt att datera evangeliets tillkomst. Medan Karris kommer fram till att det bör ha 

skrivits år 80-85 (1989, p. 676), har Marshall argument för att det bör ha skrivits färdigt före år 70 

(1978, p. 35). Karris senare datering bygger på att Jesus förutspår Jerusalems fall i Luk 21:5-38, 

vilket kan betyda att författaren har kunskap om detta fall därför att det redan hunnit ske. Då måste 

texten vara skriven efter år 70. Det märks inget av de hårda förföljelserna av kristna mellan år 81-

96, och inget av åsiktsstriderna mellan kyrkan och synagogan efter fariseernas rekonstruktion av 

judendomen i Jamnia 85-90, påpekar han vidare. Marshall är inte lika övertygad om att författaren 

måste ha känt till Jerusalems fall för att Jesus ska kunna förutspå det i texten. Att 

Apostlagärningarna slutar före Paulus död talar för att verket skrivits före år 70. Men båda 

kommentatorerna håller öppet för att dateringen är osäker.

Lukasevangeliet utmärks av universalism och en viss syn på rikedom och fattigdom som 

antagligen kom från författarens församling i Antiochia. Där predikades evangeliet för icke-judar, 

och där fanns engagemanget i de fattiga och behövande (Marshall 1978, p. 31). Det var viktigt att 

inte fastna i det världsliga livet och lockas att samla rikedomar. Lärjungaskapet skulle vara 

helhjärtat (ibid, p. 36). Antiochia var för övrigt den plats där de kristna började kallas just kristna, 

som Lukas nämner i Apg 11:26. Det måste ha myntats av grekiskspråkiga människor eftersom ordet 
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är bildat av det grekiska ordet för Messias, Christos (Strindberg u.å.d.).

Evangelisten skrev för människor som befann sig på ett visst avstånd från Jesus verksamhet 

både geografiskt och i tiden. Det gällde att visa att historien var en trovärdig grund för deras tro. 

Arbetet riktade sig antagligen till församlingsmedlemmar och kunde också användas för 

evangelisation. Författaren skriver till någon som heter Theofilus. Om det vore känt vem den 

personen var skulle mycket vara vunnet, men han är lika oåtkomlig som Lukas själv (Marshall 

1978, p. 35). Namnet Theofilus betyder ”Guds vän”, och det skulle kunna innebära att adressaten är 

fingerad (Winninge 2007, s. 218).

Övergripande struktur

Redan i prologen gör evangelisten klart att det är fråga om en upphöjning av evangelietraditionen 

till en litterär nivå (Bovon 2002, s. 2). Karris (1989) påpekar att Lukas är en mästare på grekiska 

som rör sig elegant mellan olika stilnivåer i språket, vilket kanske inte är så konstigt om han nu var 

grek och därmed hade grekiska som modersmål. Han arbetar med parallellismer för att föra ihop 

kortare berättelser från olika traditioner, som t ex Johannes döparens och Jesus födelseberättelser, 

och förmedlar på så sätt sin kristologi. Inga trådar lämnas lösa, utan har han lagt ut en tråd i början 

så följs den upp innan berättelsen är slut. Detta är tydligt både då evangeliet betraktas som en 

självständig enhet och då det betraktas tillsammans med Apostlagärningarna som det dubbelverk 

dessa båda texter utgör. Han har också en förkärlek för det litterära greppet inclusio, som innebär att 

en berättande text börjar och slutar på samma sätt i någon mening. Som exempel nämner Karris att 

evangeliet börjar och slutar i templet (ibid, p. 676). I första kapitlet är det prästen Sakarias som 

under sin tjänst i templet får veta av Herrens ängel att han ska få en son som ska heta Johannes och 

som ska bereda väg för Herren (Luk 1:5-23), och i sista kapitlet är det de som bevittnat den 

uppståndne Jesus himmelsfärd som sedan glada återvänder till Jerusalem och ständigt är i templet 

och ber (Luk 24:52-53). Ett annat exempel på inclusio är hur den första delen av Jesus offentliga 

verksamhet ramas in av att Guds röst hörs från himlen och säger ”Du är min älskade son, du är min 

utvalde” (ur Luk 3:22), respektive ”Detta är min son, den utvalde” (ur Luk 9:35).

Eftersom författaren är så medveten om struktur vore det inte förvånande om evangeliet som 

helhet gick att dela in i sju delar. Talet sju brukar stå för helhet (”Talmystik, talsymbolik, tal”, 

2000). Jag föreslår därför följande struktur:

Inledning (1:1-4)
Jesus födelse och barndom (1:5-2:52)
Johannes döparen och Jesus (3:1-4:13)
Verksamheten i Galileen (4:14-9:50)
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Färd mot Jerusalem (9:51-19:27)
Verksamheten i Jerusalem (19:28-21:38)
Jesus lidande och uppståndelse (22:1-24:53)

Den här strukturen är identisk med den som Marshall (1978) använder, förutom att han drar 

gränsen mellan färden till Jerusalem och verksamheten i Jerusalem redan efter vers 19:10. Det finns 

möjligen andra innehållsmässiga motiveringar till den gränsdragningen, men jag tycker den blir fel 

eftersom perikopen 19:11-19:27 är förlagd till Jeriko, och då har ju inte Jesus kommit fram till 

Jerusalem ännu.

Relation till övriga evangelier 

När det gäller relationen mellan de tre synoptikerna verkar både Lukas och Matteus ha haft tillgång 

till Markusevangeliet. Detta enligt den teori som vunnit flest anhängare när det gäller att förklara 

likheter och olikheter i texterna: tvåkällshypotesen. Tord Fornberg redogör översiktligt för denna 

hypotes, som går ut på att Lukas och Matteus förutom eget särstoff känt till och använt Markus och 

ytterligare en källa som bestått främst av Jesusord. Den källan brukar kallas Q-källan, antagligen 

efter det tyska ordet för källa, Quelle. Q-källan är en teoretisk konstruktion. Att det funnits källor 

som mest bestod av Jesusord visas dock av fyndet av Thomasevangeliet, som dateras till 100-talet 

evt (Fornberg 1989, s. 48-49). 

Det är troligt att Lukasevangeliet och Matteusevangeliet skrivits ungefär samtidigt, eftersom 

de helt klart och i enlighet med tvåkällshypotesen varit oberoende av varandra. Om de skrivits med 

långt mellanrum borde det yngre av dem ha känt till det äldre (Winninge 2007, s. 218). Som tidigare 

nämnts på s. 7, tyder mycket på att Matteus skrivit för judekristna mottagare och Lukas för 

hednakristna. Ett sätt som detta tar sig uttryck i är att Matteus nästan genomgående använder ordet 

”himmel” istället för ”Gud”, t ex ”himmelriket” istället för ”Guds rike”. Se exempelvis 

parallelltexterna Matt 13:31-32 och Luk 13:18-19.

Winninge (2007, s. 219) påpekar att Lukasevangeliet är ensamt om den parallella 

presentationen av Johannes döparen och Jesus. Ett annat viktigt särdrag hos Lukas är den långa 

reseberättelsen, d v s färden mot Jerusalem, som består av Q-stoff och särstoff. Jämfört med 

Matteus har Lukas fler uppståndelseberättelser (ibid). Relationen till det fjärde evangeliet, Johannes, 

ser ut så att Johannesevangeliets författare verkar ha känt till Lukasevangeliet (ibid, s. 218).
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Begreppet Guds rike i sin religionshistoriska kontext

Ett rike låter som ett territorium. Men Guds rike betyder snarare Guds herravälde enligt Svenskt 

bibliskt uppslagsverk (Sjöberg 1962, s. 839). Det är inte ett område eller en plats, utan ett tillstånd 

som är bestämt av att Gud regerar. Samtidigt är det omöjligt att härska i ingenstans, så det finns 

ändå ett underförstått territorium i begreppet. Enligt Theological Dictionary of the New Testament 

signifierar det grekiska ordet βασιλεία, som översätts med (kunga-)rike, kungens dignitet och makt. 

Den makten uttrycks i det territorium han härskar över, hans rike (Kleinknecht, von Rad, Kuhn & 

Schmidt 1964, p. 579). I Jesus undervisning, och därmed generellt i Nya testamentet, representerar 

βασιλεία det arameiska ordet för rike och måste förstås utifrån det. Det handlar om makt och 

härskande (Evans 1991, pp. 17-18).

Uttrycket Guds rike förekommer inte i Gamla testamentet, men idén om riket finns där 

(Duling 1992, p. 50). Två närliggande uttryck, ”Herrens kungatron” och ”Herrens kungamakt” 

används i 1 Krön 28:5 respektive 2 Krön 13:8 (ibid). Guds herravälde över skapelsen och över hans 

utvalda folk, Israel, är centralt för hela Gamla testamentet. Tanken är att gudsriket ska etableras 

över hela jorden med Israel som medelpunkt (Holmberg 2007, s. 162). Det ska ske när en ättling till 

David, en kung som liksom han är Guds smorde, Messias (”Messias”, 2000) kommer. I Jesajaboken 

finns messianska profetior i kapitel 9 och 11: ”Väldet skall bli stort, fredens välsignelser utan gräns 

för Davids tron och hans rike” (ur Jes 9:7); ”En gren skall växa ur Jishajs avhuggna stam, ett skott 

skall skjuta upp ur hans rot. ( … ) Rättvist dömer han de svaga, med oväld skipar han rätt åt de 

fattiga i landet” (ur Jes 11:1-4). I Nya testamentet förknippas Messias framför allt med det som står 

om Människosonen i Dan 7:13-14. Evangelisterna Lukas och Matteus utgår från det när de 

utvecklar tanken att riket redan finns i himlen, och att Människosonen ska komma med det, i Luk 

23:42 respektive Matt 16:28 (”Rike, Guds rike”,  2000).

Vanligt folk bland judarna tänkte sig detta i politisk-nationalistiska termer: att räddaren 

skulle vara en Guds smorde kung i Jerusalem som befriade dem från Rom och alla tyranner, och 

Israel skulle härska över alla andra folk (Holmberg 2007, s. 162). Därför fanns det påtagliga 

förväntningar på Jesus, som det berättas om i Apg 1:6: ”De som hade samlats frågade honom: 

'Herre, är tiden nu inne då du skall återupprätta Israel som kungarike?'”

Men det fanns flera varianter av den här föreställningen. Sluttiden kunde även tänkas utan en 

Messias. Det fanns föreställningar som gick ut på att den gudomliga makten bryter in i tiden och 

världen och förintar den, och så skapar Gud en helt ny värld (t ex Jes 65). Det fanns även mer 

introverta föreställningar om att Guds rike innebar att först alla judar och sedan alla andra blir 

förvandlade till hjärtat och böjer sig under Guds lag (Holmberg 2007, s. 162-163). 
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Att böja sig under Guds lag omtalas i den rabbinska litteraturen som att ”ta på sig 

himmelrikets ok” (min översättning), enligt Anchor Bible Dictionary (Duling 1992, p. 53). Det 

innebar rent praktiskt att följa Torah och bekänna att Herren är en med de kända orden i Deut 6:4: 

”Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en.” I detta bruk låg föreställningen om Guds rike som 

den här världen, eftersom Gud antogs härska i världen.

Dubbelheten i uppfattningen om Guds rike på Jesus tid sammanfattas i Svenskt Bibliskt 

Uppslagsverk (Sjöberg 1962, s. 840-841) med att det både var en aktuell tillämplig föreställning på 

världens nuvarande situation och en eskatologisk föreställning. 

Eskatologi handlar om de yttersta tingen. Holmberg (2007, s. 163) anser att Guds herravälde 

på jorden för Jesus del inte handlade om politisk framgång för judar utan om Guds slutdom och 

nyskapelse. Guds rike är det tillstånd då Gud har gripit in, dömt och frälst alla människor. Ingen 

tillhör frälsningen automatiskt (ibid).

Synen på Gud och hans makt hade utvecklats starkt när de stora profeterna verkade på 700-

500-talet f v t. Eftersom Herren till sin natur ansågs fullkomligt helig, rättfärdig och kärleksfull 

hade han inte bara makt att hjälpa människor i nöd, utan han hade makt över allting i hela 

universum. Han började ses som rättvisans och nådens väktare i mänskliga relationer, och han stod 

på rättvisans och de svagas sida (Evans 1991, pp. 18-19).  Eftersom det var tydligt att alla inte lydde 

Gud men han ändå antogs vara allsmäktig, ledde detta logiskt vidare till en utveckling av eskatologi 

och apokalyptik. På så sätt blev Guds rike också ett framtidshopp (ibid, p. 19). 

Jesus tal om att gudsrikets närhet var något nytt eller i alla fall ovanligt. Han uttrycker i 

evangelierna att man kan gå in i det framtida gudsherraväldet redan nu genom att tro på honom 

själv, på hans ord, lyda hans tolkning av Guds bud, dela hans måltidsgemenskap och ändra sitt liv 

efter vad han säger (Holmberg 2007, s. 163). 

Religion och politik hörde tätt samman. Den profet och teolog som blev hörd och trodd av 

många var en politisk maktfaktor. Att förkunna ett nytt gudsherravälde var att samtidigt ifrågasätta 

det rådande väldet (Holmberg 2007, s. 165). Det fanns en självklar revolutionstanke hos gemene 

man bland judarna på Jesus tid enligt Wright (2000/2000, s. 61). Men Jesus var inte ute efter att 

starta revolution mot Romarriket, utan snarare revolutionera människornas uppfattning om Guds 

rike (ibid), se t ex Joh 18:36.

15



Analys

Luk 11:1-4 Låt ditt rike komma

1En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sade en av hans lärjungar 
till honom: ”Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar.” 2Då sade han till 
dem: ”När ni ber skall ni säga:

Fader, låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
3Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer.
4Och förlåt oss våra synder,
ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning.”

Vid kontext Luk 9:51-19:27

I Luk 9:51 finns en tydlig brytpunkt i evangeliet: ”När tiden var inne för hans upptagande till 

himlen vände han sina steg mot Jerusalem … ”. Där börjar Jesus väg till Jerusalem där han ska offra 

sitt liv. Tre av de fyra perikoperna i analysen finns med i den här betydande delen av evangeliet, 

som brukar kallas reseberättelsen och slutar efter 19:27. Under resan samlar Jesus allt fler följare 

och sänder även ut 72 personer i förväg till platser dit han själv tänker färdas (Luk 10:1). Det erinrar 

om hur Mose samlade 70 av Israels äldste som skulle hjälpa honom (Num 11:16). De 72 som Jesus 

sänder ut lyckas bra med sin uppgift och de kommer glada tillbaka (Luk 10:17). 

Själv sätts Jesus på prov av en laglärd som frågar vad han ska göra för att vinna evigt liv. 

Mannen vet vad det står i lagen om att älska Gud och sin nästa, men han frågar Jesus vem som är 

hans nästa. Jesus berättar då liknelsen om den barmhärtige samariern. Att visa barmhärtighet blir det 

slutliga svaret på vad mannen ska göra för att få leva (Luk 10:25-37).

Jesus skaffar sig många vänner och anhängare under sin färd. I den förkunnelse som 

evangelisten tecknar ner inom reseberättelsens ram berättar Jesus hur hans lärjungar ska vara och lär 

dem hur de ska be till Gud. I det sammanhanget står den första perikopen i analysen, där Herrens 

bön ingår (Luk 11:1-4).

Jesus hjälper sjuka och förkunnar att Guds rike är nära. Men genom detta får han också 

många fiender bland fariseer och laglärda som han anklagar för att inte leva som de lär. De ställer 

besvärliga frågor för att få honom att säga något de kan fälla honom för. En kontrovers gäller 

huruvida det är med Guds eller Satans hjälp som Jesus driver ut demoner, och där finns 
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analysperikop nummer två (Luk 11:14-23). Vid ett annat tillfälle frågar fariseerna honom om när 

Guds rike ska komma, och det är den frågan och Jesus svar som är den tredje perikopen i analysen 

(Luk 17:20-21).

Reseberättelsen avslutas med att Jesus befinner sig i Jeriko, nära Jerusalem, där han blir 

hembjuden till tillindrivaren Sackaios. Människorna runt omkring tycker att det är dåligt att han har 

”tagit in hos en syndare” (Luk 19:7), men Sackaios lovar Jesus att han ska gottgöra sina synder 

genom att ge hälften av vad han äger till de fattiga, och betala igen fyrdubbelt om det är någon han 

har pressat ut pengar av. Utifrån vad det står i Lev 6:2-5 och Exod 22:1 om ersättning av ohederligt 

förvärvad egendom respektive stulen boskap, betyder det att Sackaios vill göra bot som den grövsta 

brottsling (not till Luk 19:8 i Bibel 2000). Detta gläder Jesus som förklarar att han (Människosonen) 

”har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det” (Luk 19:10). 

Han berättar också liknelsen om de tio punden, som handlar om hur en man som rest iväg 

för att få kungavärdighet under tiden har gett tio av sina tjänare varsitt pund att förvalta. Den av 

dem som av rädsla för sin herre inte förvaltade det utan bara hade det undanlagt i en duk blir 

fråntagen sitt pund, och den som lyckats bäst med förvaltningen får även detta pund. Fiender som 

försökt hindra att mannen skulle bli kung blir straffade (Luk 19:11-27).

Närkontext Luk 10:38-11:13

Närmast före avsnittet om bön kommer berättelsen om Marta och Maria. Jesus möter Marta när han 

går in i en by, och hon bjuder hem honom till sig. Hennes syster Maria sätter sig vid Jesus fötter och 

lyssnar till vad han har att säga. Marta blir ensam med ”allt hon hade att ordna med” (Luk 10:40), 

vilket hon protesterar mot mitt framför Jesus. Men han tycker att hon gör sig bekymmer i onödan 

fast bara en sak behövs. ”Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne” (Luk 

10:42).

Efter perikopen med Herrens bön ger Jesus lärjungarna ett berättande exempel på att 

uthållighet lönar sig när man ber. Han avslutar berättelsen med att säga: ”Ty den som ber, han får, 

och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.” (Luk 11:10) Han ställer 

även ett par retoriska frågor till lärjungarna om hur de själva reagerar på bön. Ingen skulle väl till 

exempel ge sin son en skorpion om han ber om ett ägg. Eftersom vanliga, mänskliga föräldrar 

naturligtvis ger sina barn det som är gott är det väl lika självklart att fadern i himlen ger helig ande 

åt dem som ber honom, resonerar han (Luk 11:11-13).
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Analys av grundtexten

Textkritik

I vers 2 förekommer förutom ”fader” läsarten ”vår fader”, vilket framgår av notapparaten i Aland & 

Aland (1993). Majoriteten av manuskript har hela den matteanska inledningen ”vår fader som är i 

himlen” (min översättning). Med tanke på det liturgiska användandet av Matteus version av bönen 

är det anmärkningsvärt att det ändå finns de versioner av Lukas text som inte blivit assimilerade 

med den (Metzger 1994, p. 130). 

Vad gäller ”låt ditt rike komma” finns en läsart där ”ditt” är borta, och då blir meningen ”låt 

riket komma” (se notapparaten i Aland & Aland 1993, min översättning). Några manuskript avviker 

mer markant från det som nu räknas som original och har istället formuleringar som: ”låt din heliga 

ande komma till oss och rena oss” eller ”låt din heliga ande komma, låt ditt rike komma” (ibid, min 

översättning). Att dessa varianter betraktas som senare tillkomna beror på att de är så utpräglat 

kristna att om de hade varit de ursprungliga orden så vore det konstigt att de senare skulle ersättas 

med ett koncept som är mycket mer judiskt i sin fromhet (Metzger 1994, s. 131).

Många manuskript innehåller tillägget ”låt din vilja ske”, ibland med förlängningen: ”så som 

i himlen så också på jorden” (se notapparaten i Aland & Aland 1993, min översättning), vilket är 

exempel på anpassningar till Matteusevangeliets version. Om detta hade varit det lukanska 

originalet vore det konstigt att orden sedan inte skulle tagits med med i ett flertal manuskript 

(Metzger 1994, s. 132).

Vers 4 fortsätter i vissa manuskript med ”utan rädda oss från det onda/den onde” (se 

notapparaten i Aland & Aland 1993, min översättning), vilket också det är en anpassning till 

Matteus.

Språkliga problem

Den mening i bönen som står i centrum för min undersökning är ”låt ditt rike komma”, vilken i 

grundtexten lyder: ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. Det är ett språkligt problem att översätta den 

imperativform i tredje person singular som verbet ἔρχομαι står i till svenska. Jag kommer till det 

under Jämförelse mellan översättningarna.

Det språkliga problem som oftast framhålls i perikopen som helhet är annars uttrycket ”för 

dagen som kommer” i vers 3. Det är en tolkning av adjektivet ἐπιούσιον, som är ett svåröversatt ord 

eftersom det inte förekommer i några utombibliska källor (Fitzmyer 1985, p. 904 n 3). 
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Struktur och genre

Perikopen kan delas in i två delar: vers 1 där en lärjunge ber Jesus lära ut hur man ska be, och vers 

2-4 då Jesus ger ett mönster för hur man ska be. Den första delen är ett exempel på lukansk 

övergång från ett viktigt Jesus-budskap till ett annat genom en dramatisering som berättar något om 

hur gemenskapen kring Jesus fungerade. 

Bönen är en egen genre och en mycket central del av Jesus verksamhet, som Karris påpekar 

(1989, p. 676). De första två kapitlen i evangeliet genomstrålas av lovprisande böner. Jesus 

verksamhet påbörjas och avslutas i bön.

Det speciella med just den här bönen är att den är en instruktion i hur man ska be, och att 

den i sin matteanska version tidigt fick en utbredd liturgisk användning. Tanken på Guds kommande 

rike ger bönen en eskatologisk prägel, samtidigt som den bönepunkten tillsammans med de övriga 

kan tillämpas på den enskildes liv (”Herrens bön”, 2000). 

Att brödbönen står sida vid sida med bönen om riket tyder på att bönens religion inte är 

spiritualistisk, utan människans naturliga existens har sin självklara rätt. Bönens komprimerade 

formuleringar innehåller inte ett överflödigt ord. Jesus visar både fullständigt förtroende och 

fullständigt beroende av fadern (Fridrichsen, 1962, s. 599).

Källkritisk analys

Inledningen att Jesus hade stannat på ett ställe för att be kan vara Lukas eget stoff. Själva bönen är 

Lukas och Matteus ensamma om bland synoptikerna, och det betyder att den enligt 

tvåkällshypotesen lär komma från Q. I Powelsons & Riegerts försök till rekonstruktion (1996, p.68) 

ligger Q-texten i det här fallet mycket nära Lukas 11:1-4:

One day it happened that Jesus was praying in a particular place. When he finished, one of 
his disciples said, ”Lord, teach us how to pray just as John the Baptist taught his disciples.”
He responded, ”Say this when you pray:
'Father, may your name be honored; may your reign begin.
Grant us the food we need for each day.
Forgive our failures, for we forgive everyone who fails us.
And do not put us to the test.'”

Fitzmyer (1985, p. 897) hävdar också att Lukas form utan tvekan ligger nära Q och Jesus 

egna formuleringar. Frågan är om skillnaderna mellan Lukas och Matteus former beror på att de 

gjort redaktionella modifieringar av samma källa eller om de representerar två olika traditioner (se 

även Marshall 1978, pp. 454-455).
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Kopplingar till Gamla testamentet och tidshistorisk kontext

Bönen, eller sättet att be, som Jesus lär ut kommer inte som en nyhet i hans lärjungakrets. De 

befinner sig alla i ett judiskt sammanhang där både sättet att be och de begrepp som bönen 

innehåller är välbekanta. Jesus lägger fram sin version av ett välkänt bönemönster. Han tycks ha 

skalat av de traditionella bönerna, behållit de moment som han ansåg viktigast och gjort vissa 

tillägg.

De två böner som av många lyfts fram som de tydligaste föregångarna är Amida och 

Kaddishbönen. Amida är än idag en central del i den judiska liturgin. Den innehåller 19 böneord 

(”Amidah”, 2002-2011). Tidigare var det 18, och därför brukar den kallas artonbönen på svenska (i 

äldre texter adertonbönen). Namnets helgelse, Guds herravälde och syndaförlåtelsen är med i denna 

bön (Fridrichsen 1962, s. 598). Däremot innehåller den ingen bön om bröd för dagen som kommer, 

och det nämns ingenting om att förlåta andra som står i skuld till en, vad jag kan se i den svenska 

översättning av Tony Larsson som jag tagit del av på bloggen Tro och teologi (”Judisk 'artonbön'”, 

2008).

Kaddish var den bön som troligen avslutade synagogans gudstjänst så tidigt som på Jesus 

tid, men de tidigaste beläggen för användningen av den i liturgin är från 500-talet v t, enligt Anchor 

Bible Dictionary (Duling 1992, p. 52). Där återges bönen på engelska. Följande översättning från 

Wikipedia (”Kaddish”, 2014) stämmer överens med den:

Må hans stora namn upphöjas och helgas i den värld, som han har skapat efter sin vilja, må 
han låta sitt rike komma till makt i edert liv och i edra dagar,  och i hela huset Israels levnad, 
snart, i en nära framtid.

Tre nyckelbegrepp i Herrens bön har mycket specifika referenser till texter i Gamla 

testamentet: Guds namns helighet, hans kommande rike och det dagliga brödet. Gudsnamnets 

helighet är ämnet för ett betydelsefullt stycke om Israels rening i profetboken Hesekiel. I vers 36:23 

talar Gud till israeliterna genom profeten: ”Ni har vanärat mitt mäktiga namn överallt bland folken; 

det har blivit vanärat, men jag skall visa hur heligt det är. Genom er skall jag visa min helighet inför 

folken. Då skall de inse att jag är Herren, säger Herren Gud.” Namnet är Guds ära och rykte 

(Stalker 1968, p. 38). Namnet kan också ses som Gud själv i sin självuppenbarelse. Som 

gudsuppenbarelsens reflex i människans samvete har namnet avgörande betydelse för människan 

själv. Därför kan Guds omsorg om sitt namn även ses som omsorg om människan (Storset 

1970/1969, s. 172). Det är för sitt eget namns skull som Gud väljer att rena israeliterna, enligt 

Hesekiel, inte för att de skulle ha gjort sig förtjänta av det (Hes 36:22, 32). Genom att börja sin bön 
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till Fadern med att påtala hans namns helighet bekräftar Jesus den grundläggande ödmjukheten i 

människans relation till Gud.

Guds kommande rike omtalas i Daniels bok, i en av huvudpersonens fyra apokalyptiska 

visioner. ”Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra, och hans rike skall aldrig gå under” (ur Dan 

7:14). Visionen inger hopp att det hedniska välde som rådde på Daniels tid (den babyloniska 

fångenskapen) snart ska besegras precis som sina föregångare, och Guds eskatologiska regeringstid 

ska ta vid (Hartman & Di Lella 1989, pp. 415-416). Även om texten är skriven som en profetia om 

framtida händelser tyder mycket på att det egentligen är en tillbakablickande text skriven på 160-

talet f v t då den seleukidiska kungen Antiokus IV Epifanes försökte hellenisera judarna (ibid, pp. 

407-408). Föreställningen om det eviga riket var för den eller dem som författade Daniel tätt knuten 

till föreställningen om en som liknade en människa, som var en symbol för Guds rike. Att det var en 

symbol och inte en individ visas av att denna ”människoson”, som representerade Guds rike, 

motsvaras i texten av fyra bestar som representerade fyra hedniska riken på jorden. I och med att 

begreppen ”kung” och ”rike” ofta går in i varandra i Daniels bok blev det snart en glidning i 

uppfattningen av ”människosonen” till att handla om den messianske kungen själv. Den glidningen 

hade skett långt innan Jesus var verksam (ibid, pp. 416-417). Det är möjligt att Jesus säger något om 

sin egen kommande roll när han i bönen lägger fram orden ”låt ditt rike komma”. Han kallar sig 

själv Människosonen flera gånger i alla fyra evangelierna. Ett par exempel på det i Lukas är 5:24 

och 9:26.

Brödet för dagen som kommer har en nära koppling till Exod 16, som Fitzmyer (1985, p. 

900) påpekar. Där låter Gud det regna manna i öknen varje dag så att det precis lagom räcker till 

israeliterna under uttåget från Egypten. Samtidigt som maten är en gåva är det också ett prov om 

folket rättar sig efter Guds anvisningar eller inte. Försöker de samla för att spara till en annan dag 

går det mask i det. I Herrens bön ber också Jesus i nästa vers, som vi sett, ”utsätt oss inte för 

prövning”.

Parallelltexter i Nya testamentet och annan tidig kristen litteratur

Synoptisk jämförelse

I parallelltexten i Matteusevangeliet 6:9-13 har inte Jesus stannat på ett ställe för att be, utan 

Matteus lägger in bönen som en del i det större undervisningsavsnittet bergspredikan. Nedan har jag 

ställt upp båda versionerna av bönen bredvid varandra och markerat med fet stil i Matteus där texten 

skiljer sig från Lukas.
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Lukas Matteus

2( … ) Fader, låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
3Ge oss var dag vårt bröd för dagen som 
kommer.
4Och förlåt oss våra synder,
ty också vi förlåter var och en som står i 
skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning.

9( … ) Vår fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
10Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden så som i himlen.
11Ge oss i dag vårt bröd för dagen som 
kommer.
12Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld 
till oss.
13Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.

Med hänsyn till det jag tagit upp på s. 7 om skillnader i Lukas och Matteus målgrupper tror 

jag att deras olika sätt att formulera Herrens bön beror på hur de förhåller sig till den judiska 

traditionen. Lukas är inte lika bunden vid den traditionen som Matteus, utan vänder sig till en ny 

målgrupp, de hednakristna. Hans formuleringar har inte någon tydlig gammaltestamentlig stil. 

Matteus strävan efter trovärdighet i den judekristna målgruppen bygger på att traditionen bevaras 

samtidigt som den fylls med nytt kristet innehåll. Då blir det viktigt att en central bön inte låter 

alltför avskalad, utan att den passar in i bergspredikans och hela Matteusevangeliets litterära 

komposition.

Lukas typiskt korta och personliga uttryck ”fader” är i Matteus utbyggt till ”vår fader, du 

som är i himlen”. Det är för att garantera rätt gudsbild, nämligen att Gud är en far men också helig 

och upphöjd (Fornberg 1989, s. 110). 

Bönen har sju delar (Lukas har bara fem av dem): namnets helgelse, rikets ankomst, att 

Guds vilja sker, bröd för dagen, förlåtelse, inte prövning, räddning. De två sista delarna liknar 

tankerimmen i t.ex. Psaltaren. Istället för att bara be om att inte bli utsatt för prövning förstärks 

bönen med en önskan om att också bli räddad från det onda.

Slutligen är det också en viss nyansskillnad på begreppen synder och skulder, och huruvida 

bedjarna ”har förlåtit” eller ”förlåter” dem som står i skuld till dem. Däremot är det som synes ingen 

skillnad på bönen om riket. Den är kort och gott ”låt ditt rike komma” i båda versionerna.

Övriga kopplingar till Nya testamentet och annan tidig kristen litteratur

De två nyckelbegrepp som parallellhänvisningarna i Bibel 2000 framförallt pekar ut i Nya 

testamentet är rikets ankomst och brödbönen. För att nu börja med rikets ankomst så innehåller 
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Uppenbarelsebokens apokalyptiska visioner en beskrivning av Guds rike i sitt kommande i 11:15-

17. När den sjunde ängeln blåst i sin basun hörs starka röster i himlen som säger att herraväldet över 

världen nu tillhör Herren och hans smorde. I vers 17 tackas Gud för att han tagit makten och blivit 

konung. Verket dateras till samma ungefärliga period som Lukasevangeliet (Yarbro Collins 1989, p. 

998), så detta hör till de samtida framställningarna av hur Guds rike tänktes komma.

Brödbönen kan vara en bön som balanserar upp det spiritualistiska med det naturliga. 

Människan behöver verkligen mat varje dag, och maten behöver vara säkrad inför nästa dag för att 

det ska gå att sova utan oro för morgondagen. Så menar Fornberg (1989, s. 111) att bönen bör 

förstås. Men det finns också en användning av ordet bröd i Nya testamentet som är lika 

spiritualistisk som föreställningen om Guds rike. Ett exempel på det är Joh 6:51 där Jesus kallar sig 

själv för det levande brödet som kommit ner från himlen för att ge världen liv. ”Ge oss idag det bröd 

vi behöver” kan med den läsningen vara en bön om att få del av Jesus i någon mening.

Första gången Herrens bön funnits citerad i sin helhet utanför Lukas och Matteus evangelier 

är i Didache 8:2, och då avslutas den med en tvåledad lovprisning: ”Ty din är makten och 

härligheten i evighet” (Fornberg 1989, s. 105). Det finns inga fler kända former av bönen från 

antiken (Fitzmyer 1985, p. 896).

I den ekumeniska översättning av Herrens bön som är i bruk idag lyder doxologin på slutet: 

”Din är makten och äran i evighet. Amen” (Den svenska psalmboken med tillägg 2005, sista 

uppslaget). Att det inte står något liknande i de tidigaste bevarade manuskripten för Matteus eller 

Lukas evangelier betyder inte att det inte förekom någon doxologi i praktiken. Det vore otänkbart 

att en i grunden judisk bön skulle avslutas med orden ”rädda oss från det onda”, enligt Fornberg 

(1989, s. 105). Då vore det lika otänkbart att den skulle sluta ännu mer abrupt med ”utsätt oss inte 

för prövning” som hos Lukas, förmodar jag.

Jämförelse mellan översättningarna

Både Bibel 2000 och Svenska Folkbibeln översätter ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου med ”låt ditt rike 

komma”. Bibeln 1917 och New Revised Standard Version har istället formuleringarna ”tillkomme 

ditt rike” respektive ”Your kingdom come”, vilka jag anser motsvarar varandra. Översättningarna 

fördelar sig alltså i två grupper, beroende på hur de hanterar imperativet i tredje person singular, 

ἐλθέτω. 

”Låt ditt rike komma” låter mindre ålderdomligt än ”tillkomme ditt rike”. Men tyvärr är det 

lätt att misstolka bönen i denna form som en tydlig uppmaning till fadern att han ska låta sitt rike 

komma. Nyansskillnaden mellan ett imperativ i andra person singular och ett imperativ i tredje 
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person singular är svår att komma åt i översättningen till svenska. Att de som översatt texten i Bibel 

2000 och Svenska Folkbibeln har tänkt sig samma andemening som i ”tillkomme ditt rike” utgår jag 

från. Men jag anser att den nyare formuleringen lätt leder till en glidning i tolkningen på svenska.

Teologiskt budskap om Guds rike

I min diskursanalys har jag placerat in den här förekomsten av begreppet Guds rike i diskurs A, den 

diskurs som handlar om att riket har högsta prioritet. Bönen förklarar inte närmare vad riket är för 

något, men bedjarna önskar att det ska komma.

Om jag för ett ögonblick föreställer mig att allt som det bes om i Lukas version av Herrens 

bön vore förverkligat så skulle Guds namn hållas heligt, hans rike skulle vara närvarande, all hunger 

skulle vara mättad och all oro onödig, alla synder skulle vara förlåtna, och det skulle inte 

förekomma prövningar. Det skulle vara ett idealtillstånd fyllt av glädje och utan smärta.

Samtidigt som ”låt ditt rike komma” är en separat del av bönen verkar denna del också 

sammanfatta hela bönen. Jag tolkar rikets närvaro som identisk med det idealtillstånd som jag nyss 

beskrev. De andra delarna i bönen kan ses som nycklar till vad som fattas för att Guds rike ska vara 

helt realiserat. Utan respekt och tillit till Gud inget Guds rike (”låt ditt namn bli helgat”). För lite 

eller för mycket näring leder människorna längre bort från Guds rike (”ge oss var dag vårt bröd för 

dagen som kommer”). Utan förlåtelse är var och en bunden i sin synd, och det är inte förenligt med 

det tillstånd som kallas Guds rike. Prövningar hör inte heller hemma där.

Bönen riktar sig till Gud. Det är Gud som förutsätts ha makten att få riket till stånd. En 

slutsats av analysen är därför att det är upp till Gud att gripa in och upprätta sitt rike. Men det är 

ändå inte betydelselöst vad människorna gör och tänker. Precis som Guds makt och goda vilja 

förutsätts i bönen, förutsätts också människornas livsgnista och strävan efter att vilja detsamma som 

Gud.

Inledningens ”låt ditt namn bli helgat” är något som bedjarna själva kan påverka, vilket de 

också gör redan i den lovprisning som brukar avsluta bönen, även om den inte står med i 

grundtexten i Lukasevangeliet.
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Luk 11:14-23 Då har Guds rike nått er

14En gång drev han ut en demon som var stum. När demonen for ut började den stumme tala, 
och folket häpnade. 15Men några sade: ”Det är med demonernas furste Beelsebul som han 
driver ut demonerna.” 16Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se ett tecken från 
himlen. 17Men han visste vad de hade i tankarna och sade: ”Varje rike som råkar i strid med 
sig självt blir ödelagt, och hus faller över hus. 18Och om nu Satan råkar i strid med sig själv, 
hur skall hans rike då kunna bestå? Ni säger ju att det är med Beelsebul som jag driver ut 
demonerna. 19Men om jag driver ut demonerna med Beelsebul, med vems hjälp driver då era 
anhängare ut dem? De kommer alltså att bli er dom. 20Men om det är med Guds finger jag 
driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. 21När en stark man vaktar sin gård med vapen i 
hand får hans ägodelar vara i fred. 22Men kommer det en som är ännu starkare och 
övermannar honom tar den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på och fördelar 
bytet. 23Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig, han 
skingrar.

Vid kontext Luk 9:51-19:27

Den vida kontexten är densamma som för föregående perikop. 

Närkontext Luk 11:9-27

Närkontexten överlappar slutet på föregående perikops närkontext. Direkt efter avsnittet om bön, 

som i vers 11:9-13 avslutas med att Jesus uppmuntrar lärjungarna att be, kommer berättelsen om 

hur Jesus driver ut demoner med Guds finger, 11:14-23. De närmast följande verserna, 11:24-27 

handlar om den orena andens återkomst. Jesus varnar för att när en demon lämnar en människa så 

letar den efter en annan plats att vila på. Hittar den ingen så vänder den tillbaka och tar med sig sju 

andar till som är värre än den själv. Då är det inte roligt att vara den människa som detta drabbar. 

När Jesus berättat detta brister en kvinna ut i ett rop av beundran, men Jesus avfärdar det. Det 

viktiga är att höra Guds ord och ta vara på det, säger han.

Det är kryptiskt att Lukas valt att placera berättelsen om den orena andens återkomst just 

efter en berättelse om hur Jesus befriat en person från en demon. Om det handlar om 

framtidsutsikterna för personen som han just hjälpt så är de minst sagt dystra. Wright (2009/2001, 

pp. 202-203) föreslår att episoden istället tolkas i ljuset av dess parallell i Matteusevangeliet 12:43-

45, där den verkar syfta på folket i sin helhet och inte en individ. Israel hade blivit renat gång på 

gång genom olika reformrörelser, men utan Guds närvaro var folket utlämnat åt återkomsten av 

olika krafter som ledde till undergång.
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Analys av grundtexten

Textkritik

Det finns två textkritiska anmärkningar för perikopen. I grundtextens vers 14 står det ”en demon 

[och den var] stum” (min direktöversättning), dvs det går inte riktigt att välja om det ska stå ”en 

stum demon” eller ”en demon och den var stum”. Den senare formuleringen verkar vara en 

semitism i lukansk stil, men den förra har ett starkare stöd, menar Metzger (1994, pp. 133-134). I 

vers 23 finns det manuskript som har lagt till ett litet με så att det blir ”skingrar mig”, men det är 

ingen tvekan om att det är formuleringen utan ”mig” som gäller (ibid, p. 134). Ingen av dessa 

anmärkningar spelar någon roll för vad det står om Guds rike.

Språkliga problem

Beelsebul presenteras som demonernas furste i vers 15. Bakgrunden är att Beelsebul är en 

namnform för den kanaaneiske guden Baal som betyder ungefär ”prins Baal”. I Septuaginta hade 

ordet för folkens avgudar i Ps 96:5 blivit översatt till demoner på grekiska. Baal sågs med andra ord 

som en demon, och med namnformen Beelsebul blev det demonernas furste. (Fitzmyer 1985, p. 

920-921 n 15). Enligt en annan tradition betyder det ”flugornas herre” (ibid). I vers 18 använder 

Jesus namnen Beelsebul och Satan synonymt.

Vers 20 slutar med ”då har Guds rike nått er”. Verbet ἔφθασεν, ”nått”, kan tolkas på olika 

sätt, enligt Marshall (1978, p. 476). Två olika engelska översättningar som han ger exempel på är: 

”The kingdom of God will be upon you immediately” och ”The kingdom of God has come close 

upon you”. Men han tycker att det är hårklyverier att få det till att riket inte skulle ha kommit. 

Eftersom meningen fortsätter med  ἐφ’ ὑμᾶς, ”till/mot/på er” är den stora poängen att riket är inom 

räckhåll, och att dess kraft kommit till uttryck i andra människors liv, nämligen i 

demonutdrivningarna.

Struktur och genre

Perikopen knyter ihop olika uttalanden som Jesus ska ha gjort och bygger en relativt enhetlig 

historia kring dem (Fitzmyer 1985, p. 918). Det är en kontroversdialog där Jesus försvarar sig mot 

anklagelsen att han skulle ha något med onda krafter att göra. Steg ett i hans argumentation är att 

peka på orimligheten i argumenten mot honom. Steg två är att antyda att de som ifrågasätter honom 

i så fall själva måste vara lika skyldiga. Steg tre är att dra slutsatsen att eftersom anklagelsen om att 

han skulle ha hjälp av Beelsebul är ogrundad så är alternativet att han har hjälp av Gud. Slutligen 

förlängs historien med två uttalanden, varav det ena, vers 21-22, är en liknelse och det andra, vers 
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23, ett hot (ibid).

Källkritisk analys

Alla tre synoptikerna har med anklagelsen om att Jesus skulle driva ut demoner med demonernas 

furste. Lukas och Matteus versioner ligger så nära varandra att de kan ha utgått från samma källa, 

Q. Enligt Powelsons & Riegerts rekonstruktion (1996, pp. 71-72) skulle Q-källans utsaga lyda:

They brought a man who was blind and mute and who was possessed by a demon to Jesus. 
He cured the man so that he could speak and see.
The crowds were astonished. But some of them said, ”He is in league with Beelzebul, the 
chief of the evil spirits.”
But Jesus answered them, ”If it is by the power of Beelzebul that I cast out demons, by 
whose power do your own people cast them out? If I rely on the help of the chief of the 
demons to cast out demons, then Beelzebul's own house is divided against itself. Every 
kingdom divided against itself will be destroyed, and a house divided in two will collapse. 
So if Satan's house is divided, how can his kingdom survive?
”But if it is by the finger of God that I cast out demons, then the reign of God has arrived!”

Anyone who is not with me is against me.
Whoever does not help me gather scatters.

I Matteusevangeliet uppträder den här berättelsen också i en mer avskalad form redan i 

kapitel 9 (Matt 9:32-34). Det kan vara den ursprungliga Q-formen, skriver Marshall (1978, p. 472). 

I detta första fall använder Matteus källmaterialet för att illustrera Jesus helandeförmåga, medan 

användningen i kapitel 12 är mer bearbetad och används för att introducera fariseernas motstånd 

mot Jesus (ibid). I Bibel 2000 lyder texten:

32När de var på väg ut kom man till honom med en besatt som var stum. 33Han drev ut 
demonen, och den stumme började tala. Och folket häpnade och sade: ”Aldrig förr har man 
sett något sådant i Israel.” 34Men fariseerna sade: ”Det är med demonernas furste som han 
driver ut demonerna.”

En slutsats av detta är att det är tydligt att det går att komma fram till olika saker vid försök 

till rekonstruktion av Q. 

Kopplingar till Gamla testamentet och tidshistorisk kontext

Det berättas ytterst sparsamt om demoner i Gamla testamentet. Det finns ett hebreiskt ord, shed, 

som förekommer i Deut 32:17 och Ps 106:37 och översätts med ”demoner” i plural (”shed”, n.d.). 
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Ett annat hebreiskt ord, sa'iyr, vars grundbetydelse är bock, används ibland med syftning på 

demoner, t ex i 2 Krön 11:15, och översätts då med ”bockdemoner” (”sa'iyr”, n.d.).

Det är främst i intertestamental och senare i rabbinsk judendom som demoner börjar spela 

en viktig roll, d v s från de närmaste århundradena före vår tideräkning (Fornberg 1989, s. 225). Ett 

exempel på det är den apokryfiska boken Tobit där Tobias får råd av ängeln Rafael hur han ska 

driva bort en demon som dödat alla tidigare brudgummar till hans blivande fru (Tob 6:14-18), och 

sedan framgångsrikt följer rådet (Tob 8:2f).

Demonerna associerades med främmande gudar och kulter (”Demon”, 2000). Omkring tiden 

för Jesus verksamhet och Nya testamentets tillkomstperiod tänktes demoner ligga bakom både 

fientliga stater och krigsmakter och vilseleda människor genom främmande religioner och kristna 

irrläror (ibid). I evangelierna sätts demoner framförallt i samband med sjukdomar och 

funktionshinder, men alla sådana tillstånd förklaras inte på det sättet. Det är framförallt när det inte 

finns andra konkreta orsaker som demoner anses ligga bakom (Fitzmyer 1981, p. 545 n 33).

De som ifrågasätter Jesus handling i perikopen Luk 11:14-23 är inte förvånade över 

demonutdrivningen i sig, utan det är källan till hans kraft som ifrågasätts. Han är inte ensam om att 

utföra liknande handlingar, vilket också hans eget motargument i texten visar: ”med vems hjälp 

driver då era anhängare ut dem?” (ur Luk 11:19). Det finns många berättelser om judiska 

mirakelmän på den här tiden (Fornberg 1989, s. 225). Beskyllningen att Jesus skulle verka med 

hjälp av demonernas furste är första steget på väg mot att förverkliga förutsägelserna om Jesus död i 

Luk 9:21, 44. Magi var belagt med dödsstraff i den mosaiska lagen (ibid, s. 230), se t ex Exod 22:18 

och Lev 19:31. Deut 13:1-3 säger något om vad beskyllningen kunde innebära: 

Om en profet eller drömskådare träder fram hos dig, utlovar ett tecken eller under och vill 
övertala dig att tjäna andra gudar, som du inte känner, och om detta tecken eller under 
inträffar, skall du inte lyssna till vad en sådan profet eller drömskådare säger, ty Herren, er 
Gud, vill sätta er på prov för att se om ni verkligen älskar Herren, er Gud, av hela ert hjärta 
och med hela er själ. 

När Jesus talar om alternativet till Beelsebul, att det är med Guds finger han driver ut 

demonerna, är det en tydlig referens till den välkända berättelsen i Exodus om Egyptens tio plågor. 

Faraos siarpräster inser att Mose och Aron har Gud på sin sida när de vill att farao släpper ut 

israeliterna ur Egypten, men farao vägrar. Siarprästerna, som använt alla sina svartkonster för att 

främja faraos sak utan att lyckas, säger varnande till honom: ”Detta är Guds finger” (ur Exod 8:19). 

Jesus antyder med sin användning av uttrycket att samma sak gäller hans utdrivning av demoner. 

Han har Gud på sin sida och det finns ingen som är starkare.
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Parallelltexter i Nya testamentet och annan tidig kristen litteratur 

Synoptisk jämförelse

Som tidigare nämnts på s. 28, har alla synoptikerna med Beelsebul-kontroversen, men 

Markusevangeliet 3:20-30 skiljer ut sig från de båda andra. Där börjar inte kontroversen med en 

enskild demonutdrivning, utan den föregås av att Jesus har drivit ut många demoner och blivit något 

av en magnet för människor som behöver hjälp med sina olika sjukdomar. Folk samlas så att han 

och lärjungarna inte ens kommer åt att äta (Mark 3:20). Jesus argumentation om att Satan inte kan 

strida mot sig själv stämmer med Lukas och Matteus, men Markus har inte med förlängningen att 

det istället är Gud som är kraften bakom demonutdrivningen. Det sägs ingenting om Guds rike i det 

här sammanhanget i Markusevangeliet, men däremot antyder hans text att anklagelsen mot Jesus är 

en hädelse mot den heliga anden. Där Lukas och Matteus avslutar identiskt lika med att Jesus säger: 

”Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar” (Luk 11:23, 

Matt 12:30), skriver nämligen Markus (3:28-30) istället att Jesus säger: 

”Sannerligen, människorna skall få förlåtelse för allt, för sina synder och för sina hädelser, 
hur de än hädar. Men den som hädar den heliga anden får aldrig någonsin förlåtelse utan är 
skyldig till evig synd.” De hade ju sagt att han hade en oren ande.

Hos Lukas och Matteus ligger skillnaderna i berättelsen på detaljnivå, som t.ex. att personen 

som blir befriad från en demon inte bara är stum i Matteus version utan även blind (Matt 12:22). En 

vers i respektive version är särskilt intressant att jämföra, nämligen Luk 11:20 och Matt 12:28. Där 

Lukas skriver ”Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er”, 

skriver Matteus ”Men om det är med Guds ande jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er”. 

Att Matteus för ovanlighetens skull använder uttrycket Guds rike istället för himmelriket kan vara 

en indikation på att han noggrant citerar samma källa som Lukas. (Det kan i och för sig också bero 

på att han vill behålla motsättningen med ”hans (Satans) rike” i vers 26, som Fornberg (1989, s. 

230) framhåller.) 

Men hur kommer det sig att inte både Lukas och Matteus skriver antingen ”Guds finger” 

eller ”Guds ande”? Enligt Marshall (1978, p. 475) används båda uttrycken synonymt i Gamla 

testamentet. Ett par argument för att det är mest sannolikt att den gemensamma källan använde 

uttrycket ”Guds finger” är att Lukas är förtjust i att framhäva anden och inte skulle ta bort det 

uttrycket i onödan (ibid), samt att det passar bättre in i Matteus text att skriva ”Guds ande” eftersom 

han talar om anden i närkontexten kring perikopen (Fornberg 1989, s. 226). 

Sammanfattningsvis är det bara Lukas och Matteus av synoptikerna som tydligt använder 
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den s k Beelsebulkontroversen för att säga någonting om Guds rike.

Övriga kopplingar till Nya testamentet och annan tidig kristen litteratur

Tron på demoner eller onda andar som orsak till sjukdomar och annat elände var, som jag nämnde 

på s. 29, stark vid tiden för Jesus verksamhet. I Lukasevangeliet finns flera exempel utöver 

Beelsebulkontroversen på när han driver ut demoner. Några av dem är Luk 4:35, 41; 8:33; 9:42. 

Alla dessa ställen har synoptiska paralleller. Onda andar drivs även ut i Lukasevangeliets 

fortsättning Apostlagärningarna (Apg 5:16; 8:7;19:12). I Johannesevangeliet anklagar några Jesus 

för att vara besatt, men då invänder andra: ”Så talar inte den som är besatt. Kan en demon öppna 

ögonen på blinda?”  (ur Joh 10:21). I 1 Kor 10:20 och Upp 9:20; 18:2 är det tydligt att ordet 

demoner syftar på främmande gudar.

Som Fitzmyer (1985, p. 919) påpekar ekar det av Johannes döparens ord i Luk 3:16 när 

Jesus talar om en stark man i vers 21 och en ännu starkare i vers 22. Johannes framhåller där att det 

ska komma en som är starkare än han, och förebådar då Jesus ankomst. Det ekar också av hur 

djävulen prövar Jesus i Luk 4:1-13, och Jesus består proven. Den starke mannen som Jesus talar om 

i Luk 11:21 kan vara en beskrivning av Beelsebul, och den ännu starkare i vers 22 är den som nu 

kommit för att bekämpa honom (ibid).

Thomasevangeliet innehåller två varianter på Jesusordet om den starke mannen. I §35 säger 

Jesus att man måste binda den starke mannens händer innan det är möjligt att ta ifrån honom hans 

ägodelar (Thomas evangelium u.å.). I §98 beskriver han Faderns rike som en man som önskade 

döda en mäktig man. Då han prövar sitt svärd mot väggen i den starke mannens hus dräper han 

samtidigt den starke mannen (ibid).

Den variant av Jesusordet som Lukas har i 11:21-22 stämmer bättre med den lukanske Jesus 

genom att uttrycka kampen mellan den starke mannen och den ännu starkare mannen i allmänna 

termer. I Thomasevangeliets paragrafer ovan framstår Jesus som mer våldsam.

Slutet av perikopen, vers 23, innehåller ännu ett exempel på en lukansk parallellism. Det är 

nämligen andra gången i Lukasevangeliet som Jesus talar om att vara för eller mot hans rörelse. I 

Luk 9:49-50 får han veta av en av lärjungarna att de sett en person som drev ut demoner i Jesus 

namn, och att de försökt hindra denne. Men Jesus uppmanar till att låta bli att hindra. ”Den som inte 

är emot er, han är för er” (ur Luk 9:50). Det gäller i det fallet att känna igen sina vänner. I kapitel 11 

handlar det på motsvarande sätt om att känna igen sina motståndare: ”den som inte samlar med mig, 

han skingrar” (ur Luk 11:23).
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Jämförelse mellan översättningarna

Både Bibel 2000 och Svenska Folkbibeln översätter ἄρα ἔφθασεν ἐφ’ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ i 

vers 20 med ”då har Guds rike nått er”. New Revised Standard Version skriver däremot ”then the 

kingdom of God has come to you”, och Bibeln 1917 har motsvarande översättning ”så har ju Guds 

rike kommit till eder”. 

Det är inte så stor skillnad på om riket har ”nått” eller ”kommit till” dem som Jesus talar 

med. Jag har dock inte stött på någon engelsk översättning som använder ordet ”reached”  när jag 

tittat på de versioner som finns på bl a biblehub.com. 

I Grekisk-svensk ordbok av Heikel & Fridrichsen (2010), som ursprungligen gavs ut 1934, 

är den svenska översättningen av verbet φθάνω vad gäller just Luk 11:20 ”komma till ngn”. Det 

stämmer med hur det är översatt i Bibeln 1917, men senare översättare har alltså av någon 

anledning valt att i stället skriva ”nått” i Bibel 2000 och Svenska Folkbibeln. Jag kan inte se att det 

tillför något speciellt.

Teologiskt budskap om Guds rike

Orden ”om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er” ser jag som en 

beskrivning av Guds rike. Perikopen ingår därför i diskurs B. 

Vad beskrivningen säger om riket är att där Gud verkar, där är hans rike. Den visar också ett 

sätt som Gud verkar på, nämligen som en befriare från demoner. Han verkar genom Jesus, så han är 

på något sätt närvarande i honom. Men också i dem som Jesus kallar ”era anhängare” i vers 19.

Det som är gott kan inte komma från en ond källa, då skulle ju den onda källan bekämpa sig 

själv, säger Jesus då han resonerar om hur det skulle bli om Satan råkade i strid med sig själv. Det 

påminner om Luk 6:43-44 (med parallell i Matt 7:17-18): ”Ett bra träd bär aldrig usel frukt, inte 

heller bär ett uselt träd bra frukt. Varje träd känns igen på sin frukt. Man plockar inte fikon på tistlar 

eller druvor på törnbuskar.”

Men det som är ont kan inte trollas bort, utan det är en kamp. Onda drivkrafter, som i den 

lukanske Jesus ord personifieras som den starke Beelsebul, kämpar för att ta över och förstöra det 

som är gott. Men kommer det en god kraft som är större så vinner den till sist. I sin gärning att driva 

ut en demon personifierar Jesus den goda kraften. Att vara med honom är att bygga upp det goda, 

medan att vara mot honom är att förstöra det.
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Luk 17:20-21 Guds rike är inom er

20Tillfrågad 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. 21Ingen kan säga: Här är det, eller: 
Där är det. Nej, Guds rike är inom er.”

Vid kontext Luk 9:51-19:27

Den vida kontexten är densamma som för de två föregående perikoperna. 

Närkontext Luk 17:11-37

I närkontexten före perikopen kommer Jesus till en by där han botar tio spetälska, men bara en av 

dem tackar honom för hjälpen. Denne är samarier, vilket tydligen inte de andra är. Jesus gör en 

poäng av att det är samariern, främlingen, som är den ende som tackar (Luk 17:18). Efter denna 

episod kommer (utan någon särskild övergångstext) perikopen då fariseerna frågar om när Guds 

rike ska komma och Jesus svarar dem att det inte kommer på ett sådant sätt att man ser det med sina 

ögon.

Närmast efter detta talar Jesus till lärjungarna om Människosonens dag. I vers 17:23 

upprepar han formuleringen ”Här är det, eller: Där är det” från vers 17:21 fast nu gäller det 

Människosonen, vars framtida ankomst kommer att bli felaktigt aviserad av vissa som kommer att 

säga: ”Där är han, eller: Här är han.” Han beskriver Människosonens dag som floden i Noas dagar 

och elden och svavlet på Lots tid. När lärjungarna frågar honom var detta ska ske svarar han ”Där 

liket ligger, där samlas gamarna” (Luk 17:37).

Analys av grundtexten

Textkritik

Perikopen innehåller inga särskilda textkritiska problem.

Språkliga problem

Att tala om ett rike som skulle kunna vara ”här” eller ”där” (vers 20) innebär att det egentligen är 

rikets härskare som åsyftas (Marshall 1978, p. 655).

I vers 21 är uttrycket ”inom er” översatt från grundtextens ἐντὸς ὑμῶν vilket kan tolkas på 
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olika sätt. Det betyder visserligen bokstavligen ”inom er”, men detta uttryck får en individuell klang 

som inte nödvändigtvis är avsikten med grundtexten. Det kan lika gärna innebära ”inom er [som 

grupp]”, d v s ”mitt ibland er”. Detta är det uttryck som föredras i flera översättningar, bl.a. New 

Revised Standard Version och Svenska Folkbibeln. 

Enligt Theological Dictionary of the New Testament (Kleinknecht et al. 1964, p. 585) leder 

det fel att översätta med ”inom er”. Bibelkommissionen kom dock till motsatt slutsats, vilket visas 

av noten till Luk 17:21 i Bibel 2000: ”Annan, mindre sannolik, tolkning 'mitt ibland er'”.

Struktur och genre

Perikopen är uppdelad i en fråga (när kommer Guds rike?) och ett svar (det är inom er). Frågan 

kommer från Jesus meningsmotståndare fariséerna och kan därför uppfattas som en utmaning, men 

det står i och för sig inte något i det här fallet om att frågan skulle vara ett test. Svaret kan med en 

genrebeteckning kallas för ett Jesusord, eftersom det är ett uttalande som tillskrivs Jesus.

Fitzmyer (1985, p. 1159) gör iakttagelsen att Jesus yttranden om Guds rike har framhållits 

på flera olika ställen tidigare i Lukasevangeliet. Det gäller t ex de Jesusord som jag hittills har tagit 

upp i samband med Herrens bön (”låt ditt rike komma”) och demonutdrivningen med Guds finger 

(”då har Guds rike nått er)”. De olika uttalandena menar Fitzmyer bildar bakgrund till frågan i 

17:20: när kommer riket? 

Perikopens två verser innehåller undervisning riktad till icke-lärjungar och följs sedan direkt 

av ett långt stycke med fördjupad undervisning som riktar sig till lärjungarna. Detta är ett mönster i 

Lukasevangeliet och även i Markusevangeliet, påpekar Marshall (1978, p. 652). Några exempel på 

mönstret är Luk 8:4-15; 12:13-31; 15:11-16:13 och Mark 4:1-12; 10:17-31.

Källkritisk analys

Trots att det inte finns någon klar parallelltext i Matteusevangeliet anser Powelson & Riegert (1996, 

p. 114) att det är Q som är källan och att den lyder:

Jesus was asked, ”When will the kingdom of God arrive?”
He replied, ”You won't be able [sic] see the kingdom of God when it comes. People won't be 
able to say 'it's here' or 'it's over there.'
”The kingdom of God is among you.”

Enligt Fitzmyer (1985, pp. 1158-1159) kan stoffet som bildar Jesus svar till fariséerna i Luk 

17:20-21 i evangelietraditionens första stadium ha haft en relation till motsvarande formuleringar 

om Messias i Mark 13:21 och Matt 24:23: ”Och om då någon säger till er:/Om ni då får höra: Här är 
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Messias, eller: Där är han, så tro det inte!”. 

Kopplingar till Gamla testamentet och tidshistorisk kontext

Föreställningarna om Guds rike och dess ankomst fanns i tolkningarna av berättelserna i Gamla 

testamentet, som jag tagit upp under Begreppet Guds rike i sin religionshistoriska kontext på s. 14-

16. Dessa tolkningar sysselsatte både fariseerna och Jesus. I den här perikopen kan fariseerna 

möjligen vilja få Jesus att trampa i en fälla genom att begränsa tolkningen så att det skulle bli lätt att 

argumentera för att han hade fel. Eller så drevs de av en ärlig nyfikenhet, eftersom de inte bara var 

meningsmotståndare utan också hade en del gemensamt med Jesus, t ex tron på de dödas 

uppståndelse (Fitzmyer 1985, p. 1160 n 20).

Mer specifika kopplingar till Gamla testamentet finns det i kontexten som följer närmast 

efter perikopen. Detta är relevant eftersom den närkontexten kan ses som en fördjupning av det 

korta budskapet i perikopen, som nyss nämnts. Beskrivningen av Människosonens dagar i Luk 

17:22-37 innehåller referenser till Noas dagar (Gen 7:23) och Lots dagar (Gen 19:24-26). 

Människosonen är i sig ett begrepp med rötter i Daniels bok, som jag tidigare nämnt i analysen av 

den första perikopen, på s. 22. 

Parallelltexter i Nya testamentet och annan tidig kristen litteratur 

Synoptisk jämförelse

Det finns ingen synoptisk parallell till den här perikopen. Närkontexten Luk 17:22-37 har mycket 

stoff gemensamt med Matt 24 och Mark 13. Där berättar Jesus också om Människosonens 

återkomst. Men där börjar det med att Jesus talar om templets förestående fall (Matt 24:2 respektive 

Mark 13:2). Lärjungarna frågar när det ska hända och vad tecknet är för hans återkomst och tidens 

slut (Matt 24:3 respektive Mark 13:4). 

Övriga kopplingar till Nya testamentet och annan tidig kristen litteratur

I Johannesevangeliet säger Jesus följande om Guds rike till Nikodemos, en medlem av judarnas råd: 

”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike” (Joh 3:3). Han 

förklarar den nya födelsen närmare i vers 5: ”( … ) den som inte blir född av vatten och ande kan 

inte komma in i Guds rike”, vilket i min tolkning betyder att man ska låta döpa sig och välkomna 

den helige Ande.

Senare i samma evangelium då Jesus står anklagad för att säga sig vara judarnas kung säger 
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han till ståthållaren Pontius Pilatus: ”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” (ur Joh 18:36). 

Båda dessa exempel från Johannesevangeliet ger ytterligare indikationer att Guds rike i 

Jesus förkunnelse är något annat än det som motståndarna vill ha honom fälld för. Det är inte fråga 

om hädelse utan att öppna sig för en ny förståelse av en tradition de själva står i.

I Thomas evangelium (u.å.) finns två varianter av Jesusordet i Luk 17:20-21:

§3 Jesus sade: Om de som leder er säger till er: "Se, riket är i himlen", då är ju himmelens 
fåglar där före er. Och om de säger till er: "Det är i havet", då är ju fiskarna där före er. Nej, 
riket är i ert inre och runt omkring er. När ni lär känna er själva, skall ni bli kända, och ni 
skall förstå att ni är den levande Faderns barn. Men om ni inte känner er själva, lever ni i 
fattigdom och det är ni som är den fattigdomen.

§113 Hans lärjungar sade till honom: När skall riket komma?
Jesus sade: Det skall inte komma genom att man väntar på det. Man skall inte säga "Här är 
det!" eller "Där är det!" Nej, Faderns rike är utbrett över jorden, men människorna ser det 
inte.

Thomasevangeliets §3 tycker jag suggererar att riket ligger i sanningen, och utan sanningen 

har man egentligen ingenting. §113 liknar Lukasevangeliets version, förutom att frågan om 

tidpunkten för rikets ankomst ställs av lärjungarna istället för fariseerna. Tolkningen att riket skulle 

vara närvarande i Jesus själv (en tolkning som jag tar upp nedan under Teologiskt budskap om Guds 

rike) går dock bort i den här varianten eftersom riket här sägs vara utbrett på jorden.

I Maria Magdalenas evangelium (u.å.) finns ett stycke som i nedanstående översättning av 

Thor-Leif Strindberg anknyter till den efterföljande närkontexten till Luk 17:20-21, då Jesus varnar 

för att i framtiden rusa efter dem som påstås vara Människosonen (Luk 17:23). Människosonen är i 

själva verket närvarande hos dem som följer honom. Den uppståndne Jesus säger till lärjungarna:

"Frid vare med er. Ta emot min frid. Se upp så att ingen leder er vilse med orden 'Se här!' 
eller 'Se där!' ty Människosonen är inom er. Följ honom! De som söker honom kommer att 
finna honom. Gå därför och förkunna evangeliet om Riket.” 

Ordet Människosonen brukar syfta på Jesus själv. I en annan översättning till engelska av 

Robert W. Funk m fl (”Gospel of Mary” 1994, p. 362) står det istället ”seed of true humanity”. I 

fotnoterna förklaras ordvalet med att även om termen ofta översätts ”son of Adam” så har den en 

annan, mer arketypisk betydelse i just Maria Magdalenas evangelium. Varningen för att bli 
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vilseledd handlar om att vara på sin vakt mot ledare som vill få lärjungarna att anpassa sig till något 

annat än den sanna mänsklighetsbilden inom varje person (ibid, n 4:3-7; 4:5). Sambandet Jesus-

Människosonen tycks även kunna inkludera såväl den sanna mänsklighetsbilden som Guds rike med 

tanke på hur begreppen blandas i de olika utsagorna.

Jämförelse mellan översättningarna

En direktöversättning av Jesus svar till fariseerna i vers 20 låter så här: ”Guds rike kommer inte 

tillsammans med noggrann observation.” Alla de tre svenska översättningarna har dock valt att 

översätta det friare med olika varianter av att riket inte kommer på ett sådant sätt att man kan 

se/förnimma det med ögonen. Men ordet ögon är inte med i grundtexten. New Revised Standard 

Version håller sig närmare grundtexten genom att skriva ”The kingdom of God is not coming with 

things that can be observed”.

Den stora skiljelinjen mellan översättningarna går dock genom hanteringen av det språkliga 

problemet med ἐντὸς ὑμῶν i vers 21. I Bibel 2000 är det som tidigare nämnts på s. 34 ”inom er” 

som gäller, och det är ännu tydligare i föregångaren Bibeln 1917 där det står ”invärtes i eder”. 

Svenska Folkbibeln går däremot på linjen ”mitt ibland er”, vilket stämmer med New Revised 

Standard Version som skriver ”among you”.

Teologiskt budskap om Guds rike

Fråga-svar-strukturen bidrar till att ge ännu en bild av vad Guds rike är för något, vilket placerar in 

perikopen i diskurs B, men något rakt svar med tid och plats ger inte evangeliet. Svaret är i stället 

ett exempel på hur den lukanske Jesus hanterar utmaningar och motstånd genom att ta tillbaka 

tolkningsföreträdet. Den beskrivning han ger är att riket är närvarande. Med översättningen ”Guds 

rike är mitt ibland er” kan det tolkas som att riket är närvarande i honom själv. Då finns en logisk 

koppling till den efterföljande närkontexten i vers 22 då han talar om en tid då lärjungarna kommer 

att längta efter att få uppleva en enda av Människosonens dagar, men inte får det. 

Wright (2009/2001, s. 296-297) menar att det inte kan vara ”inom er” för det är inte fråga 

om någon privat angelägenhet när Jesus annars förkunnar om Guds rike. ”Mitt ibland er” är ett steg 

på väg mot rätt tolkning, men ”inom räckhåll för er” är det Wright tror att Jesus verkligen menar. 

Det ställer budskapets mottagare inför en valmöjlighet att tro, lita på och följa Jesus.

Oavsett om riket ska förstås som något inom människan eller mitt ibland dem som Jesus 

talar med är det inte tidsbundet. Överges översättningsalternativet ”inom er” så behöver det inte 
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vara platsbundet heller. Det kan vara någonting evigt.

Luk 22:28-30 Ni skall få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike

28Ni är de som har stannat kvar hos mig under mina prövningar, 29och samma kungavärdighet 
som min fader har tilldelat mig tilldelar jag er. 30Ni skall få äta och dricka vid mitt bord i mitt 
rike, och ni skall sitta på troner och döma Israels tolv stammar.

Vid kontext Luk 22:1-24:53

Den vida kontexten är den sista delen av evangeliets övergripande struktur, d v s Jesus lidande och 

uppståndelse. Översteprästernas och de skriftlärdas planer på att röja Jesus ur vägen underlättas att 

Judas avtalar med dem om att förråda honom mot pengar (Luk 22:1-6). När det osyrade brödets dag 

kommit sänder Jesus iväg Petrus och Johannes för att förbereda påskmåltiden (Luk 22:7-13). Under 

själva måltiden, som beskrivs närmare under Närkontext nedan, kommer bl a perikopen då Jesus 

lovar lärjungarna att de ska få äta och dricka vid hans bord i hans rike.

Efter måltiden beger de sig till Olivberget för att be. Då leder Judas dit dem som vill gripa 

Jesus (Luk 22:39-48). Petrus förnekar sin mästare tre gånger innan tuppen gal, vilket Jesus också 

förutsagt (Luk 22:54-62). Själv blir Jesus hånad av soldater, förhörd inför rådet, förhörd inför 

Pontius Pilatus, förhörd inför Herodes och sedan sänd tillbaka till Pilatus (Luk 22:63-23:12). 

Traditionellt friges en fånge vid påsk, men folkhopen begär att det ska bli Barabbas, inte 

Jesus (Luk 23:13-25). Jesus korsfästs och blir sedan lagd i en grav (Luk 23:26-56). Några kvinnor 

som kommit med Jesus från Galileen går till graven på påskdagens morgon för att lägga dit 

välluktande kryddor men finner den då tom (Luk 24:1-11). Även Petrus inspekterar graven och ser 

bara linnesvepningen ligga där (Luk 24:12). Samma dag möter två av lärjungarna en främling när 

de är på väg till Emmaus, och först efter flera timmar tillsammans inser de att det är den uppståndne 

Jesus de mött (Luk 24:13-35). 

Jesus visar sig igen för alla de elva återstående lärjungarna och ger dem uppdraget att vittna 

om honom och hans uppståndelse (Luk 24:36-49). Vid Betania förs han upp till himlen. Lärjungarna 

återvänder glada till Jerusalem och är ständigt i templet och ber (Luk 24:50-53).
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Närkontext Luk 22:14-38

Närmast före analysperikopen säger Jesus att han inte kommer att äta någon mer påskmåltid förrän 

den får sin fullkomning i Guds rike. Han bryter ett bröd och förklarar att det är hans kropp som blir 

offrad för dem. ”Gör detta till minne av mig” (ur Luk 22:19). Efter måltiden tar han sin vinbägare 

och förklarar att den är det nya förbundet genom hans blod som blir utgjutet för dem (Luk 22:20). 

Därefter pekar han ut den som ska förråda honom som en av dem som har sin hand på bordet 

tillsammans med honom (Luk 22:21). Innan lärjungarna kommit fram till vem av dem han menar 

börjar de tvista om vem av dem som ska anses vara störst (Luk 22:24). Jesus säger till dem att de 

inte ska vara som vanliga kungar utan ”den som är ledaren ska vara som tjänaren” (ur Luk 22:26).

Efter Jesus löften om att de kommer att sitta på troner och döma Israels tolv stammar 

förutsäger han att Petrus kommer att ha förnekat honom tre gånger innan tuppen gal (Luk 22:31-

34). Han förvarnar också för att även om de tidigare aldrig saknat något när de varit utan 

penningpungar och sandaler så är det nu dags att ta med sig sin penningpung om man har någon, 

och den som inte har det bör sälja sin mantel och köpa sig ett svärd. Ett ord i skriften ska nämligen 

gå i uppfyllelse: ”Han räknades till de laglösa” (ur Luk 22:37, som syftar på Jes 53:12, enligt noten i 

Bibel 2000). Lärjungarna ger honom genast två svärd.

Analys av grundtexten

Textkritik

Perikopen innehåller inga särskilda textkritiska problem.

Språkliga problem

Ordet ”kungavärdighet” i vers 29 är en översättning av grundtextens βασιλεία, samma ord som för 

”rike” i uttrycket Guds rike. Men ordet har också flera närliggande betydelser som har med en 

kungs makt att göra. Det framgår i Theological Dictionary of the New Testament (Kleinknecht et al. 

1964, p. 579). Det kan alltså finnas flera möjliga översättningar i olika sammanhang.

Ordet döma i vers 30 är en översättning av κρίνω som förutom döma även betyder 

bestämma (Heikel & Fridrichsen 2010). Det är alltså en vidare term än att juridiskt döma. Det kan 

handla om att härska rent allmänt.

Struktur och genre

Perikopen består av ett Jesusord under Lukasevangeliets skildring av hans sista måltid med 

lärjungarna. Jesus löfte att alla lärjungarna kommer att vara lika stora i hans rike och dessutom dela 
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makten med honom avslutar jämförelserna om vem som ska anses störst och vad det egentligen 

betyder att vara störst.

Källkritisk analys

Med ledning av den redaktionshistoriska analys som Fornberg gjort av parallelltexten Matt 19:27-

30, se nedan under Synoptisk jämförelse, verkar utgångspunkten ha varit Mark 10:28-31, och till 

detta ska en utsaga från Q om apostlarna som sitter på tolv troner ha fogats.

Eftersom Jesus ord om kungavärdighet och löfte om att äta och dricka tillsammans inte 

förekommer i parallellen i Matteus är det möjligt att Lukas och Matteus bygger på varsin version av 

Q (Marshall 1978, p. 815). 

Den Q-utsaga som Powelson & Riegert (1996, p. 118) rekonstruerat som bakgrund till Luk 

22:28-30 (och Matt 19:28) säger dock ingenting om troner: ”Jesus said to his followers, 'You have 

stayed close to me through all of my trials. You will eat and drink with me in the realm of God.'” 

Den här rekonstruktionen förvånar mig eftersom det som är gemensamt för Lukas och Matteus 

(nämnandet av tronerna) inte är med, men det som är specifikt för Lukas (nämnandet av att äta och 

dricka tillsammans) är med.

Kopplingar till Gamla testamentet och tidshistorisk kontext

Bilden av Guds rike som en måltid ingår i Jesajaapokalypsen (Jes 24-27). I Jes 25:6-8 beskrivs det 

messianska gästabudet som en måltid på Sions berg, ett gästabud för alla folk. Denna bild bygger i 

sin tur på Exod 24:9-11 då Mose, Aron, Nadav och Avihu och 70 av Israels äldste går upp på berget 

Sinai där de skådar Gud, äter och dricker (Jensen & Irwin, 1989, p. 244). 

Sion som den plats varifrån makten utgår på Herrens dag beskrivs redan i Jesajas andra 

kapitel: ”Ty från Sion skall lag förkunnas, från Jerusalem Herrens ord. Han skall döma mellan 

folken, skipa rätt bland alla folkslag” (ur Jes 2:3-4). Texten har en nästan ordagrann parallell i Mika 

4. Där ingår det i verkningarna av Herrens dag att ”var och en ska sitta under sin vinstock och sitt 

fikonträd, och ingen skall hota honom” (ur Mik 4:4). Den bilden stämmer även med Sak 3:10: ”Den 

dagen, säger Herren Sebaot, skall ni bjuda varandra till fest under vinrankor och fikonträd.” Det är 

en vanlig bild för ett liv i trygghet och välstånd att sitta under sin vinstock och fikonträd, enligt 

noten i Bibel 2000.

Med andra ord är det en stark symbolhandling att Jesus samlar sina närmaste till just en 

festmåltid bland det sista han gör före korsfästelsen i Lukasevangeliet. På motsvarande sätt är det ett 

starkt symbollöfte att koppla ihop sig själv med de välkända bilderna av Guds rike från Gamla 
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testamentet. Tannehill (1996, p. 319) påtalar att Jesus ordval när han talar om att tilldela kungamakt 

antyder att det är en form av testamenterande. Han lovar lärjungarna någonting som de ska få efter 

hans egen död. Det pekar tillbaka på vers 20 där han har sagt att bägaren är det nya förbundet 

genom hans blod som blir utgjutet för dem.

Från Daniels bok kommer bilden av att sitta på troner och döma i Guds rike. I sin första syn 

ser Daniel följande i vers 7:9-10:

Sedan såg jag tronstolar sättas fram och en uråldrig man slå sig ner. Hans kläder var snövita, 
och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var eldslågor och hjulen därunder 
flammande eld. En ström av eld flöt fram från platsen där han satt. Tusen och åter tusen 
betjänade honom, tiotusen och åter tiotusen stod där inför honom. Så tog domare plats och 
böcker öppnades.

Att tala om att döma Israels tolv stammar är också en tydlig referens till Gamla testamentet.  

Enligt Gen 35:22 hade Jakob tolv söner. Dessa gav upphov till varsin stam. De tolv stammarna är 

ett uttryck för Israels folk som helhet. Precis som talet sju står för helhet har talet tolv därför en 

stark symbolik (”Talmystik, talsymbolik, tal”, 2000). Det var ingen slump att Jesus valde ut just tolv 

apostlar. 

Själva dömandet har en kopplingar till Dan 7:22 och apokryfiska Vish 3:8. Texten i Daniels 

bok handlar om hur den Högstes, alltså Guds, heliga befrias vid den sista domen, och texten i 

Salomos vishet handlar om hur dessa utvalda ska döma folken (och även härska över hedningarna).

Det var viktigt för Jesus samtida att Israel skulle ha en priviligierad position även om 

frälsningen gällde hela världen (Kleinknecht et al. 1964, p. 586). Jesus delade hoppet om att Israel 

skulle upprättas i glans och ära, vilket den här perikopen speglar. Men kanske såg han annorlunda 

på vad glans och ära bestod i, eftersom det ledarskap han uppmuntrat i vers 26-27 omedelbart före 

perikopen är ett tjänande ledarskap.

Det har också betydelse att Jesus talar om en gemenskap i härlighet, menar Marshall (1978, 

p. 1415). Den uppståndne Jesus använder ordet härlighet i Luk 24:26 med avseende på vad som 

händer honom efter döden. Gemenskap i härlighet har inget med världsligt anseende att göra, utan 

uppnås genom att stå fast i tron genom alla prövningar.
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Parallelltexter i Nya testamentet och annan tidig kristen litteratur 

Synoptisk jämförelse

Löftet att lärjungarna ska sitta på troner och döma Israels tolv stammar i Jesus eget rike motsvaras i 

Markusevangeliet 10:29-31 av att alla som har lämnat hus och familj för Jesus och evangeliets skull 

”skall få hundrafalt igen. Här i världen skall han få hus och bröder och systrar och mödrar och barn 

och åkrar mitt under förföljelser, och sedan evigt liv i den kommande världen.” (Mark 10:30)

I Matteusevangeliet 19:27-30 kombineras löftena så att ”ni som har följt mig (ska) sitta på 

tolv troner och döma Israels tolv stammar. Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller 

bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen och ärva evigt 

liv.” (ur Matt 19:28-29).

Fornberg (1989, s. 349) har gjort en redaktionshistorisk analys av Matt 19:27-30 där 

evangelistens arbete rekonstrueras i fyra steg med hjälp av tvåkällshypotesen. Utgångspunkten är 

Mark 10:28-31. En Q-utsaga om apostlarna som sitter på tolv troner har fogats till denna. Analogt 

med apostlarna beskriver Matteus Människosonens eskatologiska gärning som ett sittande på en 

tron. Slutligen har han kopplat materialet från Q-källan till kontexten med hjälp av stickordet 

ἀκολουθέω (följa) som är med i verserna 27 och 28. Lukas använder ett annat ord för detta, διαμένω 

(stanna kvar).

Övriga kopplingar till Nya testamentet och annan tidig kristen litteratur

Måltiden, att sitta på troner, en himmelsk version av Israels tolv stammar, samt Jesus jämställande 

av sig själv med Gud är anknytningspunkter till andra nytestamentliga texter.

I den här perikopen är det tredje gången Jesus använder bilden av Guds rike som en 

festmåltid i Lukasevangeliet. I kapitel 14 berättar han en liknelse om en man (tolkning: Gud) som 

bjuder in till fest (sitt rike), men ingen av de först bjudna vill komma (Jesus meningsmotståndare 

bland judarna). Mannen säger åt sin tjänare att gå ut och se till att folk kommer dit så att hans hus 

blir fullt. ”Jag säger er att ingen av alla dem som först blev bjudna skall få vara med på min fest” 

(Luk 14:24). Den här liknelsen har en parallell i Matt 22:1-14 där Jesus liknar himmelriket vid ett 

kungligt bröllop. I Luk 15:11-32 berättar Jesus liknelsen som brukar kallas ”Den förlorade sonen”, 

där pappan (tolkning: Gud) ställer till med fest när den ångerfulle sonen (en syndare som ber om 

förlåtelse) kommer tillbaka efter att ha gjort av med sin arvedel på kortsiktiga nöjen.

Uppenbarelseboken talar också om ”Guds stora måltid” i Upp 19:17-18. Där är dock 

måltiden en offermåltid med trolig bakgrund i Hes 39:17-20 och Jes 34:1-7 (Yarbro Collins 1989, p. 

1014). Bilden av att sitta med Jesus på en tron har Uppenbarelseboken också gemensam med 
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Lukasevangeliet. I Upp 3:21 säger Jesus: ”Den som segrar skall jag låta sitta hos mig på min tron, 

liksom jag har segrat och sitter hos min fader på hans tron.” Det nya, himmelska Jerusalem kallas i 

Uppenbarelseboken för Lammets (som står för Jesus) hustru. Namnen på Israels tolv stammar står 

skrivna vid stadens portar. På stadsmurens tolv grundstenar står namnen på Lammets apostlar (Upp 

21:9-14). Sammantaget bygger alltså Uppenbarelseboken vidare på tankar och bilder som bara 

antyds i Luk 22:28-30.

Ett tidigare exempel i Lukasevangeliet på att Jesus jämställer sig själv med Gud är Luk 5:21-

24 då han argumenterar för att han har rätt att förlåta synder, något som bara Gud får göra. 

Parallelltexter finns i Matt 9:3-7 och Mark 2:7-12. Johannesevangeliet utmärks av att förstärka 

kristologin genom att betona Jesus likhet med Gud. Redan i prologen identifieras Jesus med det 

gudomliga skapelseord som gjorde att världen blev till. ”I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns 

hos Gud, och Ordet var Gud” (Joh 1:1). Paulus kristologi är inte fullt lika klart uttryckt, men det är 

hans uppradande av triaden Fader, Son och Ande på flera ställen som blivit basen för den senare 

treenighetsdogmen (Fitzmyer 1989, p. 1396). Två exempel är Rom 5:1-5 och 2 Kor 1:21-22.

Hos Paulus finns även tanken på de heligas dömande förankrad. Han skriver i 1 Kor 6:2: 

”Vet ni inte att de heliga skall döma världen? ( … ).” Enligt noten i Bibel 2000 går resonemanget 

tillbaka på Dan 7:22 och Vish 3:8 som jag tog upp ovan under Kopplingar till Gamla testamentet 

och tidshistorisk kontext på s. 42.

I fallet med den här perikopen har jag inte funnit någon koppling till någon tidig kristen 

litteratur utöver Nya testamentet.

Jämförelse mellan översättningarna

Bibel 2000 och Bibeln 1917 översätter i vers 29 βασιλεία med ”kungavärdighet” respektive 

”konungslig makt”. Beroende på sammanhanget kan detta, som jag tagit upp under Språkliga 

problem på s. 40, vara lika korrekt som att översätta ordet med ”rike”. New Revised Standard 

Version och Svenska Folkbibeln skriver dock ”kingdom” respektive ”rike” även i denna vers. 

Svenska Folkbibeln utmärker sig genom att skriva ordet i bestämd form: ”och jag överlämnar riket 

till er liksom min Far har överlämnat det till mig”. Den formuleringen anser jag snävar in 

tolkningen och gör uttalandet mer konkret än det är i grundtexten.

I vers 30 är det Bibeln 1917 som utmärker sig genom att byta ut verbet ”döma” mot 

substantivet ”domare”: ”( … ) och sitta på troner såsom domare över Israels tolv släkter”. Men det 

tycker jag inte påverkar tolkningen så mycket.
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Teologiskt budskap om Guds rike

Jag sorterar in den här perikopen i diskurs C, Guds rike som löfte, eftersom den handlar om ett löfte 

till lärjungarna. Även diskurs B, beskrivning av riket, skulle kunna komma ifråga eftersom 

perikopen också beskriver Guds rike som en måltidsgemenskap (eller som en tillvaro där det ingår 

måltidsgemenskap). Dessutom beskrivs ju troner varifrån Israels tolv stammar ska dömas. Men i 

min tolkning är det själva löftet som är det viktiga, medan bilden av löftets innehåll är mer 

mångtydig än en rak beskrivning av hur det ser ut och fungerar i Guds rike.

En anledning att välja just den här perikopen är att den utmanar den läsning av 

Lukasevangeliet som jag föredrar, att budskapet om Guds rike gäller alla människor i lika hög grad. 

I den här texten verkar det vid en första anblick som att det främst är en angelägenhet för 

lärjungarna och Israel. 

Texten blir mer allmängiltig med en metaforisk läsning. Att få äta och dricka vid Jesus bord i 

hans rike kan vara en bild för att leva i jämlik gemenskap. Tronerna tolkar jag som en metafor för 

att makten utgår från Guds rike. Det är ett bildspråk som beskriver den yttersta dagen då det goda 

segrar och sedan härskar. Israels tolv stammar, det är hela Israel. I en ännu bredare tolkning kan det 

betyda alla. Jesus och de som är trogna honom kommer att ha all makt. Då ska inget ont kunna ske.

Sammanhanget som Jesus uttalar sig i är den sista måltiden med lärjungarna, och han 

använder sig av ett ord som är typiskt för testamenterande när han ”tilldelar” dem samma 

kungavärdighet som hans fader har ”tilldelat” honom. Det kan betyda att de kommer att få del av 

hans kraft när han har dött. Det berättas i Apg 5:12-16 om många tecken och under som skedde 

bland folket genom apostlarna.

Det är centralt för budskapet att Jesus talar om Guds rike som sitt eget. Guds existens tas 

som en självklarhet i både Gamla och Nya testamentet, och likaså normen att det gäller att behaga 

Gud. Vad det tvistas om är vad som är till behag för Gud. Om Gud och Jesus är ett, visar det sig i 

Jesus hurdan Gud är och vilka värderingar han har. Den som håller fast vid sin tro på Gud/Jesus 

genom prövningar kan för alltid glädjas i hans goda gemenskap.
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Slutsatser

Av de teologiska budskap som analysen av de fyra perikoperna lett till framkommer en rad 

egenskaper hos Guds rike som jag nu vill ställa i relation till den religionshistoriska kontext och de 

uppgifter om Lukasevangeliets tillkomst som redovisats i bakgrundsdelen av uppsatsen.

Herrens bön i perikop Luk 11:1-4 innehåller en indirekt beskrivning av Guds rike: Guds 

namn ska hållas heligt, ingen ska lida av hunger eller oro, alla synder ska vara förlåtna och inga 

prövningar ska förekomma. Gud förutsätts ha makten att få riket till stånd, men människornas vilja 

och aktivitet spelar också roll. Vad detta innebär i förhållande till att Guds rike egentligen betyder 

Guds herravälde, är att människorna måste börja vilja samma sak som Gud om/när hans rike bryter 

in. Stämmer inte människornas vilja med Guds så måste människorna ändra sig. Det kan tyckas 

ligga i människornas eget intresse eftersom Guds rike är ett idealtillstånd. En filosofisk fråga som 

väcks ur detta är hur en alltigenom god tillvaro är beskaffad. Krävs det inte någon kontrast för att 

definiera vad som är gott? Kan någonting överhuvudtaget ske utan att det både finns goda och onda 

aspekter av skeendet?

I den andra och tredje perikopen framkom det att Guds rike är där Gud verkar. Det kan vara 

här och nu. I Luk 11:14-23 befriar Jesus en man från en stum demon. Jesus är inte ensam om sin 

förmåga att driva ut demoner, och han betonar att vem som än använder den goda kraften måste ha 

fått den från Gud. Att Guds kraft är i aktion betyder att Guds rike har nått fram (Luk 11:20). Men 

det har inte tagit över helt. Fortfarande fattas mycket för att det ska vara enbart Guds vilja som 

råder. När ska riket då plötsligt vara fullkomligt? undrar fariséerna i Luk 17:20. Det är redan inom 

räckhåll, svarar Jesus (Luk 17:21). 

Att det goda ska segra till sist är det underliggande temat i slutet av perikopen om 

demonutdrivningen, den del som handlar om hur en stark man övermannas av en ännu starkare (Luk 

11:21-23). Så kan även den efterföljande närkontexten till perikopen om när Guds rike ska komma 

tolkas (Luk 17:22-37). Människosonens kommande dagar jämförs där med tider av förstörelse på 

Noas och Lots tid, och det var det onda som förstörelsens huvudmål (Gen 7:23; 19:24-26).

Utifrån det eskatologiska framtidshoppet som ligger i bilden av Gud som rättvisans och 

nådens väktare, finns möjligheten att bli räddad vid Guds slutdom trots synder och brister. Därför 

ser jag i perikoperna Luk 11:14-23 och Luk 17:20-21 en undertext som överensstämmer med Paulus 

teologi om rättfärdighet genom tron (se t ex Rom 3:21-26). Ännu en filosofisk fråga väcks: hur 

skulle någon kunna utelämnas från att bli räddad, att få komma in i Guds rike, utan att det är något 

ont i det?

I Jesus löfte till lärjungarna om jämlik gemenskap med honom själv i sitt eget rike i Luk 
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22:28-30 jämställer han sig själv med Gud. Med utgångspunkt i den fullkomligt heliga och 

kärleksfulla gudsbilden i den religionshistoriska kontexten leder tolkningen av den här perikopen 

till att det går att sätta likhetstecken mellan både Gud, Jesus och det goda. 

Det fullkomligt goda verkar inte kunna uppnås utan uppoffringar. Lärjungarna har stannat 

kvar hos Jesus genom hans prövningar. De har valt en svårare väg än de kanske hade kunnat välja. 

De ska bli belönade. Mönstret känns igen från det vanliga mänskliga livet: för att utvecklas 

gynnsamt behövs det ansträngningar. En tredje filosofisk fråga infinner sig: är ansträngningar och 

genomlidande av prövningar någonting gott eller ont?

Mina slutsatser riskerar att fastna i svårigheten att definiera det alltigenom goda som Guds 

rike tycks syfta på. Jag tror att anledningen till att det inte är så lätt att hitta ett synonymt begrepp 

till Guds rike är att det är en språklig konkretisering av någonting som i sig inte är konkret och 

avgränsat. Det skulle bli samma svårighet om jag t ex försökte förklara begreppet Gud, som är en 

språklig personifiering av någonting som inte kan beskrivas språkligt.

Guds rike fortsätter att vara mångtydigt och gåtfullt även efter en närläsning av fyra 

noggrant utvalda perikoper i Lukasevangeliet. Det som närstudien främst bidragit till för min egen 

del är upptäckten av de oväntade vinklarna som grundtexten har. Jag är en bekännande kristen som 

ofta ber Vår fader. Men nu vet jag att det inte är en befallning när jag säger ”låt ditt rike komma”. 

Jag förstår anspelningen på Guds överlägsenhet gentemot svartkonst när Jesus talar om att driva ut 

demoner med Guds finger. Sökandet av Guds rike bör ske i relationer snarare än inombords, vad jag 

förstår på Jesus svar till fariséerna i Luk 17:20-21, men samtidigt är det ju inombords som sökandet 

processas. Lukas framställning av Jesus medvetenhet om sin kommande död och uppståndelse när 

han talar med lärjungarna vid den sista påskmåltiden har blivit ännu tydligare för mig.
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Sammanfattning

I den här uppsatsen har jag undersökt hur Jesus förkunnelse om Guds rike kan förstås utifrån 

Lukasevangeliet. Att närstudera ett enda evangelium, och dessutom inte hela evangeliet utan bara 

fyra perikoper i det, innebär en mycket tydlig avgränsning. Värdet i att försöka förstå vad Jesus 

säger utifrån denna enskilda sammanhängande källa är att den kan ha ett större djup än en bild som 

sätts ihop av ett godtyckligt antal fragment från olika källor.

I Lukasevangeliet nämner Jesus ordet rike med syftning på Guds rike över 20 gånger 

fördelat på 18 episoder. Med metoden diskursanalys har jag delat in dessa ställen i tre kategorier 

som jag kallar diskurs A, B och C. Diskurs A handlar om att Guds rike har högsta prioritet, men 

beskriver inte riket. Diskurs B beskriver på olika sätt hur Guds rike är. Diskurs C omtalar Guds rike 

som ett löfte. De fyra perikoper jag analyserar i detalj representerar på olika sätt de diskurser jag 

identifierat i evangeliet som helhet. Luk 11:1-4 hör till diskurs A, Luk 11:14-23 och Luk 17:20-21 

till diskurs B, och Luk 22:24-30 till diskurs C. 

Traditionen att författaren till dubbelverket Lukasevangeliet och Apostlagärningarna är just 

Lukas går tillbaka till mitten av 100-talet. Verket utmärks av universalism och en viss syn på 

rikedom och fattigdom som antagligen kom från författarens församling i Antiochia. Där predikades 

evangeliet för icke-judar, och där fanns engagemanget i de fattiga och behövande. Det var viktigt att 

inte fastna i det världsliga livet och lockas att samla rikedomar. Lärjungaskapet skulle vara 

helhjärtat.

När Jesus talar om Guds rike i Lukasevangeliet kan det låta som om det handlar om ett 

territorium. Men begreppet Guds rike, i grundtexten ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, betyder snarare Guds 

herravälde. Det är inte ett område eller en plats, utan ett tillstånd som är bestämt av att Gud regerar. 

Samtidigt är det omöjligt att härska i ingenstans, så det finns ändå ett underförstått territorium i 

begreppet. 

Det fanns en dubbelhet i uppfattningen om Guds rike på Jesus tid som innebar att det både 

var en aktuell tillämplig föreställning på världens aktuella situation och en eskatologisk 

föreställning. 

Genom en detaljexegetisk analys av grundtexten för varje perikop har jag nått fram till 

slutsatser om texternas teologiska budskap om Guds rike. Analysen av Luk 11:1-4 visar att Herrens 

bön innehåller en indirekt beskrivning av Guds rike som ett idealtillstånd. Gud förutsätts ha makten 

att få riket till stånd, men människornas vilja och aktivitet spelar också roll. Perikopen Luk 11:14-20 

visar att Guds rike är där Gud verkar. Det kan vara här och nu. Gud verkar i Jesus när han befriar en 
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man från en stum demon. Men han verkar inte bara i Jesus utan i alla som gör gott. I perikopen Luk 

17:20-21 ställs frågan när Guds rike ska komma, och Jesus svarar på ett sätt som får det att verka 

inom räckhåll redan i nuet. I Jesus löfte till lärjungarna om jämlik gemenskap med honom själv i sitt 

eget rike i Luk 22:28-30 jämställer han sig själv med Gud. Han lovar en framtid i härlighet för dem 

som är honom trogna. 

Ett försök till syntes av de teologiska budskap som analysen av varje perikop lett fram till är 

att Guds rike enligt Lukasevangeliet verkar syfta på det alltigenom godas seger över det onda. 

Begreppet mister dock inte sin mångtydighet och gåtfullhet för det. Det analyserna främst bidrar till 

är att belysa grundtextens möjliga betydelser, som med nödvändighet begränsas i varje översättning. 
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Appendix

Guds rikes diskurser hos Jesus i Lukasevangeliet

A = riket har högsta prioritet
B = beskrivning av riket
C = riket är ett löfte

Jesusord i Luk om Guds rike Diskurs Översiktlig tolkning

Luk 4:43 Men han sade till dem: ”Jag 
måste förkunna budskapet om Guds rike för de 
andra städerna också. Det är därför jag har 
blivit utsänd.”

A Prio: Budskapet om riket behöver 
förkunnas vitt och brett.

Luk 6:20 Han lyfte blicken, såg på sina 
lärjungar och sade:
”Saliga ni som är fattiga,
er tillhör Guds rike.

B Beskr: Guds rike tillhör de fattiga.

Luk 7:28 Jag säger er: ingen av kvinna 
född är större än Johannes, men den minste i 
Guds rike är större än han.

B Beskr: I Guds rike är den minste större 
än den störste på jorden.

Luk 9:27 Jag försäkrar er: några av dem 
som står här skall inte möta döden förrän de har 
sett Guds rike.

C Löfte: Några kommer mycket snart att 
se Guds rike.

Luk 9:60 Då sade Jesus: ”Låt de döda 
begrava sina döda, men gå själv och förkunna 
Guds rike.” 
61En annan man sade: ”Jag skall följa dig, 
herre, men låt mig först ta farväl av dem där 
hemma.” 
Luk 9:62 Jesus svarade: ”Den som ser sig 
om när han har satt sin hand till plogen, han 
passar inte för Guds rike.”

A Prio: Att förkunna Guds rike går före 
allt.

Luk 10:9 bota de sjuka som finns där och 
säg till folket: Guds rike är snart hos er.
10Men har ni kommit till en stad där man inte 
tar emot er, gå då ut på gatorna och säg:
Luk 10:11 Till och med dammet som har 
fastnat på våra fötter här i staden stryker vi av – 
behåll det. Men så mycket skall ni veta: Guds 
rike är snart här. –

C Löfte: Guds rike är snart här.
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Luk 11:2 Då sade han till dem: ”När ni ber 
skall ni säga:
Fader, låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.

A Prio: Vi önskar oss att Guds rike ska 
komma.

Luk 11:20 Men om det är med Guds finger 
jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått 
er.

B Beskr: I Guds rike verkar Gud.

Luk 12:31 Sök i stället hans rike, så skall ni 
få det andra också.

A Prio: Att söka Guds rike är grunden till 
allt annat.

Luk 13:18 Så sade han: ”Vad är då Guds 
rike likt? Vad skall jag jämföra det med? 19 
Det är som ett senapskorn som en man sätter i 
sin trädgård. Det växer och blir till ett träd, och 
himlens fåglar bygger bo bland grenarna.”
Luk 13:20 Vidare sade han: ”Vad skall jag 
jämföra Guds rike med? 21 Det är som en 
surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl; 
till slut blir alltsammans syrat.”

B Beskr: Riket breder ut sig där man 
planterar det och genomsyrar det man 
tillsätter det till.

23Någon frågade honom: ”Herre, är det bara 
några få som blir räddade?” Han sade till dem: 
24”Kämpa för att komma in genom den trånga 
porten. Jag säger er: många skall försöka ta sig 
in men inte lyckas. 25När väl husets herre har 
stigit upp och låst porten och ni blir stående 
utanför och bultar och säger: Herre, öppna för 
oss! så kommer han att svara: Jag vet inte vilka 
ni är. 26Då säger ni: Vi har ätit och druckit 
tillsammans med dig, och du har undervisat på 
våra gator. 27Han skall svara: Jag vet inte vilka 
ni är. Bort härifrån, alla ni orättens hantlangare. 
Luk 13:28 Där skall ni gråta och skära 
tänder, när ni får se Abraham och Isak och 
Jakob och alla profeterna vara i Guds rike 
medan ni själva blir utdrivna.
Luk 13:29 Och människor skall komma 
från öster och väster och från norr och söder 
och ligga till bords i Guds rike. 30 Och då skall 
sådana som är sist bli först, och sådana som är 
först skall bli sist.” 

C, B Löfte: Guds rike är ett erbjudande till 
alla men de som är bortvända från Gud 
missar detta erbjudande. 

Beskr: De som behandlas illa av de 
bortvända här och nu kommer att bli 
upprättade i Guds rike.

Luk 16:16 Lagen och profeterna hade sin 
tid fram till Johannes. Sedan dess förkunnas 
Guds rike, och alla trängs för att komma in där. 
17 Men förr skall himmel och jord förgå än en 
enda prick i lagen faller bort. 

C Löfte: Guds förbund gäller alltjämt.
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Luk 17:20 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.
Luk 17:21 Ingen kan säga: Här är det, eller: 
Där är det. Nej, Guds rike är inom er.”

B Beskr: Guds rike är inom er.

Luk 18:16 men Jesus kallade dem till sig 
och sade: ”Låt barnen komma hit till mig och 
hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som 
de.
Luk 18:17 Sannerligen, den som inte tar 
emot Guds rike som ett barn, han kommer 
aldrig dit in.”

B Beskr: Guds rike tillhör barnen.

Hur komma in: Den som tar emot riket 
som ett barn kommer in.

Luk 18:24 Jesus såg att han var bedrövad 
och sade: ”Hur svårt är det inte för dem som 
har pengar att komma in i Guds rike!
Luk 18:25 Det är lättare för en kamel att 
komma igenom ett nålsöga än för en rik att 
komma in i Guds rike.”

A Prio: Guds rike är viktigare än 
materiella tillgångar.

25Tecken skall visa sig i solen och månen och 
stjärnorna, och på jorden skall hedningarna 
gripas av ångest och rådlöshet vid havets och 
vågornas dån. 26Människor skall förgås av 
skräck i väntan på vad som skall komma över 
världen, ty himlens makter skall skakas. 27Då 
skall man få se Människosonen komma på ett 
moln med makt och stor härlighet. 28 När allt 
detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, 
ty er befrielse närmar sig.” 29 Han gav dem en 
liknelse: ”Se på fikonträdet och alla andra träd. 
30När de börjar knoppas, då förstår ni av er 
själva att nu är sommaren nära.
Luk 21:31 På samma sätt vet ni när ni ser 
detta hända att Guds rike är nära.

B, C Beskr: Guds rike är en befrielse. 

Löfte: När kaos råder, lita på att 
befrielsen kommer lika säkert som 
årstidernas skiftningar.

Luk 22:16 Jag säger er: jag kommer inte att 
äta den igen förrän den får sin fullkomning i 
Guds rike.”
17 Man räckte honom en bägare, och han 
tackade Gud och sade: ”Ta detta och dela det 
mellan er. 
Luk 22:18 Jag säger er: från denna stund 
skall jag inte dricka av det som vinstocken ger 
förrän Guds rike har kommit.”

C, B Löfte: Det finns en framtid i Guds rike.

Beskr: Påskmåltiden når sin 
fullkomning i Guds rike. 
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28Ni är de som har stannat kvar hos mig under 
mina prövningar, 29och samma kungavärdighet 
som min fader har tilldelat mig tilldelar jag er. 
Luk 22:30 Ni skall få äta och dricka vid 
mitt bord i mitt rike, och ni skall sitta på troner 
och döma Israels tolv stammar.

C Löfte: Jesus trogna följare som tjänar 
sina medmänniskor ska dela hans 
godhets makt i Guds rike.
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