
I Fredsfurstens rike 
-om att följa Jesus även när han är pacifist. 

 

När Jesus säger att vi skall vända andra 
kinden till, be för dom som hatar oss, 
och att vi inte behöver vara rädda för 
döden. Hur kan då våld vara en möjlig 
utväg för en kristen som vill leva i Jesu 
efterföljd?  
 
Tanken med denna artikel är inte att ge er 
alla argument som finns angående kristen 
pacifism, eller att ta upp alla motargument 
mot den som kan finnas. Den är till för att 
ge er en tankeställare kring era åsikter 
kring våld och krig, och vårt ansvar som 
kristna att sprida Guds kärlek! 
Kolla in bilden här ovan, är detta den bild 
av Jesus du får utifrån nya testamentet? 
Det verkar vara denna bilden som den 
amerikanska högern och de som stödjer 
president Bush har fått, men har de rätt? 
Skulle Jesus springa omkring med ett 
hagelgevär och knäppa Irakier till höger 
och vänster, eller är inte det en högst 
osannolik bild av honom? Och om vi inte 
menar att Jesus skulle göra detta, hur 
skulle då vi, som skall följa i hans fotspår, 
kunna göra det? 
 
Svaret är enkelt, det kan vi inte! De finns 
en radikalitet inom delar kristenheten att 
verkligen vilja leva som Gud lär och leva 

enligt bibeln, man håller stenhårt på att inte 
ha sex före äktenskap, att inte dricka sig 
full eller att inte svära, vilket ju kan vara 
positivt såklart, men hur är det med 
ickevåld? Något som faktiskt Jesus talade 
mycket mer om än sex och droger. I den 
här artikeln kommer vi att kolla lite 
närmare på några bibelord om detta, några 
vanliga och några som inte fullt så vanliga.  
Låt oss börja från början. 
 
Gud, den allsmäktige, himmelens och 
jordens skapare skall stiga ner på jorden. 
Det är dags att skicka Messias som skall 
göra de fångna fria och befria Israel och 
hela världen från förtryck från den 
romerska ockupationsmakten (och den 
Onde själv). Det är mycket att tänka på, 
Messias den verklige konungen över Israel, 
ja faktiskt över hela jorden, skall anlända. 
 Änglarna undrar nog lite hur Gud skall 
göra entré, det måste i alla fall vara mycket 
pompa och ståt. De förtryckta judarna 
längtar efter Messias som skall komma 
med befrielse för Israels folk från den 
romerska ockupationsmakten, säkerligen 
kommer Messias komma med en stor armé 
för att krossa rommarna. Men vad gör 
Gud? Jo på sitt vanliga sätt gör han precis 
tvärtom mot vad vi människor kan vänta 
oss, han låter sig födas av ett fattigt par, 
långt bort från världens mittpunkt (Israel 
sågs som en liten skit provins med massa 
öken och annat). Dessutom kommer paret 
från en liten håla som heter Nasaret. Inte 
föds han i nått lyxigt BB heller, utan bland 
några djur i ett stall, där ligger alltså Israels 
revolutionära befriare, här ligger världens 
skapare, och han är i behov av sin moders 
mjölk för att överleva.  
   Nog var Jesus en revolutionär alltid, men 
på ett väldigt revolutionärt sätt. Genom alla 
evangelierna följer oss denna bild av Jesus, 
som den som gör tvärtom. Även i hans död 
gör Jesus tvärtemot vad våra mänskliga 



tankar tycker en härskare och allra minst 
en befriare borde göra, han låter sig hånas 
och dödas, utan att använda sig av den 
makt han har. 
 Men detta är ändå inte det som är mest 
övertygande vad gäller Jesus och ickevåld 
Låt oss kolla närmare på några delar av 
Jesu undervisning. 
 
Fårskallar 
Se jag sänder ut er som får mitt ibland 

vargar.  
//Matteus 10:16 

 
När Jesus skickar ut sina lärjungar att börja 
sin verksamhet (alltså den första kyrkans 
verksamhet) så gör han det med orden att 
vi skall vara får, mitt bland vargar. Inte 
som lejon, människor med jaktvapen eller 
något annat våldsamt, utan som får. Vad 
betyder detta?  
Jo, att vi, med världsliga mått, inte skall ha 
någon makt. Jesus kunde ha utrustat oss 
med de vassaste och farligaste 
huggtänderna för att ta itu med vargarna, 
men det gör han inte. Istället säger han att 
vi inte bara skall vara som får, vi skall 
dessutom inte ta med oss en massa nyttiga 
prylar på vägen som mat eller pengar1. 
Världen och dess vargar är de som har 
makten här och vi är inte kallade att ta över 
den, då hade vi fått huggtänder att bita 
sönder vargarna med! Nej tvärtom så 
kommer vi att bli dödade för att vi väljer 
att följa i Guds fotspår.2 
Jesus säger också nej till världsligmakt då  
han frestas i öknen, och Satan erbjuder 
Jesus alla riken i världen.3    
   Det är också i det här vi kan förstå hela 
grejen med ickevåld, som kristna är vi inte 
kallade att vara presidenter, kungar eller 
statsministrar, vi tillhör ett annat folk, 
Guds folk; Kyrkan. På det sättet Gud kallar 
oss att leva, ett tjänande liv, finns det heller 
ingen plats för världsligmakt.     
Vi skall alltså gå in underifrån, som 
tjänare, som svaga, utsatta lamm. Bara i 

                                                 
1 Markus 6:8-9 
2 Matteus 10:21 Läs gärna hela kapitel 10. 
3 Matteus 4:8-11 

det läget är Gud som störst. Bara i det 
läget, när vi inte har något annat än Gud att 
lita på, bara i det totala avståndstagandet 
från världslig makt, bara då kan vi 
verkligen säga att Jesus är Herren  och inte 
vi själva. 
   När Jesus säger åt oss att ta vårt kors på 
oss och följa honom4, vad betyder det? Vi 
kan här tolka in alla problem vi genomgår 
som människor och kristna i vardagen, och 
det ryms i dessa ord också. Men den allra 
enklaste och rakaste tolkningen är att vi, 
likt Jesus skall lägga ner vårt svärd (vår 
makt) och ta upp vårt kors och dö. Inte för 
att Jesu död på korset inte var tillräcklig, 
utan för att Jesu död på korset var allt vi 
behöver. Vi har i Jesus funnit det eviga 
livet, därför kan människor döda våra 
kroppar, vi har ju det sanna livet5. 
 
Bergspredikan 
Ännu klarare och enklare undervisning 
kring ickevåld finner vi i bergspredikan. 
Jesus går upp på ett berg och sätter sig ner 
med sina lärjungar. 6 Det som följer är den 
längsta och mest ingående undervisningen 
i att leva som kristen som Jesus ger sina 
lärjungar. Det var relevant för lärjungarna 
då, och är relevant för oss idag. 
 
Ni är jorden salt. Men om saltet förlorar 

sin sälta, 
hur skall man då göra det salt igen? 

//Matteus 5:13 
 
Vi är inte kallade till att leva på världens 
sätt utan vi ska vara salt, ett tecken på att 
det finns en annan väg. En annan möjlighet 
än den här världens korrupta och 
självtjänande maktsystem.  
Vi är kallade till att vara föredömen. Om 
en förälder skulle säga åt sitt barn att det är 
fel att slåss, och sedan gå och slå ner 
grannen skulle barnet då följa det 
föräldrarna sa eller det de gjorde? På 
samma sätt kan inte vi vara föredömen om 

                                                 
4 Markus 9:34-37 
5 Matteus 10:28 & 39 
6 Matteus 5:1 



vi inte lever som vi lär, eller om vi inte 
lever i Jesu efterföljd. 

 
Ni har hört att det är sagt, Öga för öga 

och tand för tand. 
Jag säger er: Stå inte emot den som är 

ond, utan om någon slår 
dig på den högra kinden, så vänd också 

den andra åt honom. 
//Matteus 5:38-39 

 
Älska era fiender och gör gott mot dem 

som hatar er. Välsigna dem  
som hatar er och be för dem som 

förorättar er. 
//Lukas 6:27-28 

 
Om vi inte ens skall slå tillbaka på någon 
som slår oss, skall vi då döda? Jag vet inte 
hur ni tolkar ett ord som Älska, men inte 
dödar ni den som ni älskar? Om vi skall 
älska våra fiender, hur kan vi då säga att 
det är okey att döda dem? Många kristna 
brukar försvara dödande när det är stat och 
regering som ligger bakom det, detta 
eftersom de menar att en stat har rätt att 
döda men inte enskilda kristna. De brukar 
säga att lagen Öga för öga och tand för 
tand (som finns i moselag7) handlar om 
juridiska lagar och att Jesu bud handlar om 
den personliga individens handlande. 
   Men denna åtskillnad mellan stat och 
individ gör inte Jesus. Han säger inte: ”Ni 
som individer skall inte hämnas och döda, 
men staten får.” Denna åtskillnad i en 
personlig och en kollektiv moral finns helt 
enkelt inte i Jesu undervisning. Det är rätt 
logiskt varför. 
Att säga att en sak (t.ex. att det är fel att 
döda) gäller för den enskilde individen och 
en annan för samhället/staten är ingenting 
annat än ordvrängeri. Ett samhälle eller en 
stat är ju bara en samling individer som 
gått ihop.  
Om det skulle gälla något annat än att döda 
skulle man se hur bisarrt påståendet är. Ta 
t.ex. en sådan sak som våldtäkt. Att säga 
att det är fel för en individ att våldta men 
att det inte är fel för någon att göra det på 

                                                 
7 2 Mosebok 21:24 

statens uppdrag skulle ju vem som helst 
avfärda som hyckleri, eller? 
   På detta argument brukar 
våldsförespråkare vända sig till 
Romarbrevet 13 för att få stöd i att staten 
har rätt att döda. Där står det nämligen att 
överheten bär svärdet av en anledning, och 
att vi skall underordna oss 
överheten/makten.  Jag har inte plats här 
att gå igenom hela kapitlet8. Dock kan vi 
göra vissa iakttagelser: 
 

• Texten är riktad till de kristna som 
levde i romarriket, en stat som 
förföljde och dödade kristna. Den 
är alltså inte en text om hur ett gott 
”kristet” rike skall följas eller 
styras, utan talar om att vi skall 
underordna oss den makt vi har 
över oss, även om den skulle 
förtrycka oss. Ser ni kopplingen till 
att Jesus sänder oss som får in 
bland vargar?. 

  
• När texten talar om att 

”…överheten bär inte svärdet för 
förgäves” brukar det tolkas som att 
det är godkänt för staten att utföra 
dödstraff eller föra krig. Ordet som 
vi översätter med svärd är i 
grekiskan machiara, vilket var ett 
slags kortsvärd. Romarna använde 
inte kortsvärdet (eller något svärd 
för den delen) vid dödstraff. Som 
du kanske vet använde de 
korsfästelse till detta! I krig skulle 
det vara ett mycket mesigt vapen i 
förhållande till de långsvärd andra 
stater använde. Det är alltså mer 
som ett ordningsvaktsvapen, 
ungefär som våra polisers pistoler 
eller batonger. Svärdet användes 
alltså inte som ett krigsvapen eller 
ett avrättningsredskap, utan som ett 
ordningsmedel.  

 
                                                 
8 För de som vill läsa mer om detta rekommenderas 
www.jesusradicals.org och deras bibliotek, eller att 
läsa John H. Yoders bok, Jesu Politik (the politics 
of Jesus) 



• Texten talar inte om hur vi som 
kristna skall deltaga i samhällets 
olika institutioner (såsom polis, 
militär eller som bödlar) utan som 
vi tidigare nämnde att vi skall 
underordna oss (vara som får bland 
vargar) i den stat vi befinner oss. I 
detta fall skulle det vara en stat som 
mördar och förföljer oss.  

 
I fredsfurstens rike 
Centrum i Jesu undervisning är läran om 
att Guds rike nu har kommit till jorden. Att 
Messias den ende sanne konungen har 
kommit. Vi som kristna är medlemmar i 
detta rike, och om vi menar allvar med att 
Jesus är vår enda Herre, ja då är också 
detta det enda rike vi har lojalitet till.  
 
Som vi sagt innan väntade judarna på 
Messias, som skulle komma med befrielse 
och för att återupprätta Guds rike på 
jorden. I Jesaja finner vi en av de profetior 
som messias skulle uppfylla:  
 

Det folk som vandrar i mörkret 
ser ett stort ljus, 

över dem som bor i mörkrets land 
strålar ljuset fram. 

Du låter jublet stiga, 
du gör glädjen stor. 
De gläds inför dig 

som man gläds vid skörden, 
som man jublar när bytet fördelas. 

Oket som tyngde dem, 
stången på deras axlar, 

förtryckarens piska 
bryter du sönder, 

som den dag då Midjan besegrades. 
Stöveln som bars i striden 

och manteln som fläckats av blod, 
allt detta skall brännas, förtäras av eld. 

Ty ett barn har fötts, 
en son är oss given. 

Väldet är lagt på hans axlar, 
och detta är hans namn: 

Allvis härskare, 
Gudomlig hjälte, 

Evig fader, 
Fredsfurste. 

Väldet skall bli stort, 
fredens välsignelser utan gräns 
för Davids tron och hans rike. 

Det skall befästas och hållas vid makt 

med rätt och rättfärdighet 
nu och för evigt. 

Herren Sebaots lidelse 
skall göra detta. 

//Jesaja 9:2-7, bibel2000 
 
Här finner vi både att Messias skall bryta 
sönder oket och piskan som förtryckaren 
använde. Vi finner att krigets tid är förbi, 
och att de kläder som burits i strid skall 
brännas upp. Varför? Jo för att fredsfursten 
har kommit, och hans rike skall råda i 
evighet, stridskläderna behövs helt enkelt 
inte mer. 
 Det är denna profetia som går i uppfyllelse 
med Jesus.  
När Jesus som barn bärs fram i templet9 är 
det två profeter där, Symeon och Hanna. 
Dessa två får av Gud en uppenbarelse att 
Jesus är Messias – befriaren. Hanna kan 
inte hålla sig och det står att hon berättar 
för alla ”som väntade på Jerusalems 
befrielse”, att Messias nu hade blivit född.  
 Senare när Jesus skall börja sin 
verksamhet och undervisa i Nararets 
synagoga läser han ur en annan profetia om 
Messias: 
 

Herrens Ande är över mig,  
ty han har smort mig till att 

predika glädjens budskap för de fattiga. 
Han har sänt mig för att ropa ut frihet 
för de fångna och syn för de blinda, för 

att ge de betryckta frihet och  
predika ett nådens år från Herren. 

Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte 
den till tjänaren och satte sig. Alla i 
synagogan hade sina ögon fästa på 

honom. Då började han tala till dem: 
”Idag har detta skriftställe gått i 
uppfyllelse inför er som lyssnar.” 

//Lukas 4:18-21 
 
I och med att Jesus har kommit till världen 
har också Guds rike kommit, de under som 
Jesus utför är tecken på detta. Men Guds 
Rike hade kommit på ett annat sätt än vad 
de flesta väntat sig. Det hade inte kommit 
med våld för att slå bort romarna. Nej, 
Guds rike är ett rike utan världsliga 

                                                 
9 Lukas 2:22-38 



gränser, ett rike som inte är av den här 
världen10. I Guds rike är alla lika: 

 
Här är inte jude eller grek, slav eller fri, 
man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus 

Jesus. 
//Galaterbrevet 3:28 

 
Det är när vi förstår att vi är medborgare i 
Guds Rike och har vår lojalitet där, som 
hela idén med ickevåld också faller på 
plats. Det är inte ett rike som måste 
försvara sig med våld. När Jesus står inför 
Pilatus förklarar han varför han inte är en 
revolutionär i vanlig mening (som 
använder våld) utan en revolutionär på ett 
revolutionärt sätt: 

 
”Mitt rike är inte av den här världen. 

Om mitt rike vore av den här världen, 
hade mina tjänare kämpat för att jag 
inte skulle bli överlämnad åt judarna. 
Men nu är mitt rike inte av den här 

världen” 
//Johannes 18:36 

 
Om vi inte ens är kallade till att försvara 
Guds rike och Gud själv med våld, hur kan 
vi då vara kallade till att döda för något 
världsligt rike? 
   Även i den tidiga kyrkan var det naturligt 
för kristna att vara pacifister. 
Kyrkofadern Ireneaus som levde på 100-
talet e.kr skriver: 
”För de kristna har bytt ut sina svärd och 
sina lansar mot fredens verktyg, och de vet 
inte hur man slåss.” Det var också 
förbjudet i den tidiga kyrkan att vara både 
militär och aktiv i församlingen.11 Även 
om detta inte väger lika tungt som 
bibelorden vi tittat på, visar det att den 
första kyrkan tolkade Jesus och hans lära 
som att den förespråkade pacifism. 
 
   Att vara kristen är att vara medborgare i 
ett annorlunda rike, med en annorlunda 
Kung. Vi som lärjungar till Jesus skall vara 
                                                 
10 Johannes 19:36 
11 Clements av Alexandria sade ”..han som håller 
ett svärd måste kasta bort det och om någon av de 
trogna (de kristna, min kommentar) blir soldat skall 
han bli utesluten ur kyrkan.  

ett tecken på att en annan värld är möjlig, 
att Gud en gång kommer att ta itu med all 
ondska i världen. Tills dess kallar Gud oss 
att vara en del av lösningen snarare än en 
del av problemet. 
 
Döden är besegrad 
Vi behöver som kristna inte vara rädda för 
döden. När Jesus uppstod besegrade han 
döden en gång för alla. 
 
Jag är uppståndelsen och livet. Den som 

tror på mig skall leva om han än dör 
//Johannes 11:25 

 
Om vi menar allvar med att döden inte är 
slutet, då är inte längre döden det värsta 
som kan hända oss. Jesus uppmanar oss ju 
att inte vara rädda för dem som bara kan 
skada kroppen, utan att frukta Gud som 
kan göra som han vill med både kropp och 
själ. Om då vi är på Guds sida, och Jesus 
har besegrat döden, då behöver vi inte 
längre vara rädda för den. 
 
Om vi varken får slå tillbaka till dem som 
slår oss, eller behöver vara rädda för 
döden, varför skall vi då förespråka att 
våld kan vara en möjlig utväg? 
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