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Indledning
• Jesus forkynder…
• “de gode nyheder om Guds rige” (Mt 4:23)
• at “Himmeriget er kommet nær” (Mt 4:17)

• Og det gør folk – og os – nysgerrige…
• Hvem er han?
• Hvad mener han med “Guds rige”?
• Hvordan kan jeg blive borger i Gudsriget?

Forventningen om Gudsriget: Det gamle
Testamente
• Gud er Israels konge
• Derfor skal Farao lade israelitterne forlade Egypten
• Derfor skal Israel overholde Sinaj-pagten
• Derfor deler han Kana’ans land imellem Israels stammer

• Kongetiden: Gud regerer igennem Israels konger
• Davids dynasti skal bestå til evig tid

• De eksilske og efter-eksilske profeter
• Jeremias, Ezekiel, Haggaj og Zakarias: Davidskongen og davidsdynastiets jordiske rige
• Daniel: Menneskesønnens rige er himmelsk, transcendent

Forventningen om Gudsriget: Den tidlige
jødedom
• De to GT-forestillinger om Gudsriget videreføres
• 1) Forestillingen om et politisk, jordisk Davidsrige med Jerusalem som
centrum og jøderne som privilegeret folk
– Med tiden vinder denne forestilling hævd
• 2) Den apokalyptiske ide om et over-jordisk, transcendent og evigt rige, som –
under den præ-eksistente Menneskesøn – bryder ind i menneskers verden

Jesus indvarsler Guds rige med sin lære (1)
• Jesus præsenteres som Gudsrigets indvarsler
• Jesus skal kaldes den “Højestes søn” og være konge over Jakobs hus til evig tid
• Slægtstavlen i Matthæusevangeliet: Jesus er af David linje og skal regere over
Israel – til evig tid

• Jesus forkynder Gudsrigets komme
• Jesus “prædikede Guds evangelium og sagde: ‘Tiden er inde, Guds rige er
kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet’” (Mk 1:15)

• Jesus er Gudsrigets Messias
• Esaias’ profeti (kap 61) går i opfyldelse i og med Jesus
• Jesus er Esaias’ messianske skikkelse, som kommer med “godt budskab til
fattige,” og “for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde...”

Jesus indvarsler Guds rige med sin lære (2)
• Jesus er indgangen til Gudsriget – for jøder og ikkejøder
• Abrahams efterkommere får ikke per automatik adgang til Gudsriget
• Kun de, som tror på Jesus, bliver født på ny og får dermed evigt liv = bliver borgere i
Gudsriget

• Gudsrigets karakter og væsen
• Jesu rige er ikke politisk og geografisk
• Jesu rige er “ikke af denne verden”, det er “inde i” mennesker (DO 1931)
• Rigets børn skal ligne Jesus og kendetegnes af en tilgivende ånd

• Gudsriget er allerede nu – og endnu ikke
• Jesus uddriver dæmoner, derfor er Gudsriget kommet; det er “midt iblandt jer”
• I “Fadervor” beder Jesus om, at Guds rige må komme; først da Menneskesønnen
kommer på himmelens skyer, kommer Gudsriget i sin fylde

Jesus indvarsler Guds rige med sine mirakler (1)
• Hensigten med Jesus mirakler eller “tegn”
• Johannes skrev Jesu mirakler ned “for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds
søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn” (Joh 20:31)

• Miraklerne kan deles op i tre kategorier
• eksorcisme (uddrivelse af dæmoner), fysisk helbredelse og opvækkelser fra de
døde

• 1) Eksorcisme
• De urene ånder bekender Jesus som Guds søn eller Guds hellige
• Jesus drev de urene ånder ud ved Guds ånd, og dermed var Guds riget
kommet nær ved Jesu person og virke

Jesus indvarsler Guds rige med sine mirakler (2)
• 2) Fysisk helbredelse
• Jesus gav blinde synet igen. Han helbredte døvstumme, lamme og spedalske.
Han fik feberen til at forlade en syg kvinde. Han helbredte en kvinde med
blødninger, og en mand med en vissen hånd
• Jesus helbredte en lam mand og tilgav ham hans synder – som kun Gud kan

• 3) Opvækkelser fra de døde
• Jesus opvakte Jairus’ datter fra de døde, og ligeledes enkes eneste søn
• Med opvækkelsen af Lazarus beviser Jesus, at han er Guds søn. Han er
“opstandelsen og livet” – den, der tror på ham, “skal leve, om han end dør”

Sammenfatning / afslutning
• GT indeholder mange klare og stærke forventninger om Gudsrigets
indgriben i vores verden.
• I Jesus er Gudsriget kommet nær. Med sin myndige lære og
overnaturlige tegn viser han, at han er Gudsrigets lovede Messias.
• For at få adgang til Gudsriget, må mennesker omvende sig og tro på
Jesus.
• Når Menneskesønnen kommer igen på himmelens skyer, kommer
Gudsriget i sine fylde. Da skal Gud bo hos sit folk altid (jf. Åb 21:3).

