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Resymé fra talen
• Begrepet «Guds Rike» brukes mer enn 100 ganger i NT. I flere av evangeliene er det slik Jesus
introduserer sin forkynnelse (Matt 3,2, Mark 1,15). Jesus lærte også disiplene å gi det slik videre
(Luk 10,1 og 9), og de første kristne forkynte på denne måten (Apg 8,12 og 28,30-31).
Undervisningen i brevlitteraturen er også bygget på dette fundamentet (1.Kor 4,20, Kol 4,11).
• Uttrykket ble først brukt av Jesus, men tanken finnes gjennom hele GT og jødene trodde at Riket
skulle etableres som et jordisk rike med Davids etterfølger som konge. Derfor ble det også
usikkerhet blant jødene om hvilket type rike Jesus forkynte.
• Undervisningen om Guds Rike gikk delvis tapt eller ble offer for reduksjonisme gjennom
kirkehistorien, og menneskenes Guds Rike-forståelse ble preget av verden omkring.
• Hva er Guds Rike?
o Et evig rike der Kongen Jesus Kristus regjerer (Åp 5,13). Guds Rike er Guds herredømme.
o Guds Rike uttrykker sannheten om at Gud er en stor Gud, som gjør det Han vil.
o Alt i universet ligger under Hans styre, bortsett fra – for en tid – planeten jorden. Her
gjorde menneskene (Adam og Eva) opprør mot Kongen og Hans Rike, og jorden blir nå
styrt av mørkets fyrste (1.Joh 5,19). Menneskene ble og er slaver under denne onde
herskeren, med alle de konsekvensene det får. Jesus ble sendt for å gjenopprette dette,
og kalles i Bibelen «den siste Adam».
o Jesus tok på seg vår skyld og synd, og er døren inn i Guds Rike (Ef 2,1-2 og Kol 1,12-14).
Når vi blir født på nytt, blir vi borgere av Guds Rike. Dette er et paradigmeskifte, et
tydelig kursskifte som forutsetter omvendelse fra vår tidligere ferd.
o Å bli borgere av Guds Rike, handler ikke «bare» om frelsen, men også at vi er kalt til å
være Hans brud og innta tronen sammen med Ham.
o Guds Rike har gjort en radikal inntreden i den nåværende verden, og dette krever en
respons. Forkynnelse om Guds Rike vil ofte vekke reaksjon hos mennesker, fordi det
setter oss på valg.
o Guds Rike er en realitet i dag, som vi alle kan gå inn i. Samtidig er det framtidig, i hele sin
fylde (1.Kor 15,28).
o Guds Rike er her og nå men enda ikke. Blant oss, men ikke fullstendig, i oss men ikke helt
og fullt (ref bl.a teologen G.E. Ladd).
o Gjennom Guds Ord får vi opplysning om Guds Rike, hva det er og hvordan det virker.
Men vi trenger også å få oppleve det.
• Hvis vi skal få med oss andre på denne veien, så må de få oppleve at nærværet av Guds Rike
demonstreres. Enten ved helbredelser, tegn og under, eller på andre måter. Slik var det med
Jesus, og slik er det også i dag. Den Hellige Ånd må få virke fram illustrasjon og demonstrasjon av
evangeliet om Guds Rike.
´
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med:
• Hva vet du om Guds Rike? Hvordan tenker du om dette begrepet? Og hva er dine
tanker/forestillinger om Guds Rike formet av?
• På hvilken måte setter forkynnelsen om Guds Rike deg på valg?
• Se gjerne filmen «Løven, heksa og klesskapet» om du ikke har sett den tidligere. Det er
opprinnelig en film for barn/unge, men den illustrerer på en levende måte temaet Guds Rike.
Drøft så hvordan den utfordrer/endrer din forståelse av Guds Rike.

