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Den første dimension: RÆK OP 
 

Jesus har forklaret, hvordan hver enkelt person bør prioritere:  
“Søg først Guds rige og hans retfærdighed” (Matt. 6:25-34). 
 
Hvad er dette rige, hvor er det, og hvem er kongen? 
 
Fakta om Guds Rige 

• Gud hersker og styrer udover hele Himmelen og Jorden 
• Det er ikke af denne verden (Joh. 18:36-37) 
• Det er åndeligt og findes indeni dig 
• Det er ikke politisk, men alligevel praktisk 
• Det er ikke en militærmagt, men alligevel uovervindelig 
• Det er ikke styret af en økonomisk magt 
• Det er ikke en institution, men en relation 
• Det er virkelighed nu, og det er virkelighed i fremtiden 

 
Ethvert sandt kongedømme virker ud fra princippet, at kongen er suveræn, og at hans ord er lov. 
Kongens karakter afgør, hvordan rigets natur er. Der er mange eksempler på dette i Det Gamle 
Testamente; Kong Asa var en god konge (2. Krøn. 14:2-6), mens Kong Ahazja var ond 
(2. Kong. 8:25-29), og de påvirkede begge nationen med deres karakter. 
 
Jesus sidder på tronen som konge i Guds rige. Når vi studerer Bibelen, ser vi hans karakter afspejlet i, 
hvem han er, hvad han sagde samt i hans gerninger. Når vi studerer Guds rige, er det vigtigt, at vi forstår 
og kender kongen - Jesus er kongen. Hvis vi studerer Bibelen, ser vi klart den personlighed og den 
karakter, som vores konge Jesus har. 
 
Hvad andre sagde om Jesus Kristus i Johannesevangeliet 

• Johannes Døberen: Guds Lam, som døber i Helligånden (Joh. 1:29-34) 
• Natanael: Guds Søn, Israels Hellige (Joh. 1:47-51) 
• Peter: Guds Hellige (Joh. 6:66-69) 
• Martha: Kristus, Guds Søn (Joh. 11:21-27) 
• Thomas: Min Herre, min Gud (Joh. 20:24-29) 
• Johannes (evangeliets forfatter): Kristus, Guds Søn (Joh. 20:30-31) 
• Jesus (til Pilatus): Jeg er en konge; mit rige er ikke af denne verden (Joh. 18:33-40) 

 
Hvad Jesus gjorde 

Evangelierne beretter om alt det, Jesus gjorde og lærte. I Johannesevangeliet er der beskrevet  
7 mirakler (eller tegn), som alle er bemærkelsesværdige og klare tegn på hans guddommelighed  
(Joh. 3:2, 20:30-31). 

• Forvandler vand til vin (Joh. 2:1-11) 
• Helbreder embedsmandens søn (Joh. 4:43-54) 
• Helbreder manden, (som havde været syg i 38 år), ved Betesda dam (Joh. 5:1-15) 
• Bespiser 5000 med 5 brød og 2 fisk (Joh. 6:1-14) 
• Går på vandet (Joh. 6:16-21) 
• Helbreder den blindfødte mand (Joh. 9:1-41) 
• Vækker Lazarus fra de døde (Joh. 11:1-44) 
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Hvad Jesus sagde om sig selv 

I Johannesevangeliet siger Jesus klart, at han er kommet fra Faderen (Himmelen), er ét (lige) med Ham 
og vil vende tilbage til Faderen. Da Jesus hævdede at være Guds Søn, skabte det et oprør, som 
ypperstepræsterne brugte som endelige grund til hans korsfæstelse (Matt. 26:62-64/ Mark. 14:60-65). 
 
I Johannesevangeliet siger Jesus klart: Jeg er – Det er navnet, som Gud gav sig selv, da han talte med 
Moses (2. Mos. 3:14). 

• Jeg er livets brød  (Joh. 6:35, 48-51) 
• Jeg er verdens lys  (Joh. 8:12) 
• Jeg er døren   (Joh. 10:7) 
• Jeg er den gode hyrde  (Joh. 10:11) 
• Jeg er opstandelsen og livet  (Joh. 11:25) 
• Jeg er vejen, sandheden og livet (Joh. 14:6) 
• Jeg er det sande vintræ  (Joh. 15:1) 
 

Beskrivelse af Kongen 

• Jesus er Kristus (Apg. 2:36) 
• Jesus er søn af den levende Gud (Matt. 16:16, 17:5) 
• Jesus Kristus er verdens frelser (Joh. 1:29) 
• Jesus Kristus døber os med Helligånden, kraft og ild (Joh. 1:32-34) 
• Jesus Kristus er troens banebryder (ophavsmand) og fuldender (Hebr. 12:2) 
• Jesus Kristus er menighedens hoved (Ef. 2:19-23) 
• Jesus Kristus er Kongernes Konge og Herrernes Herre (Åb. 19:16, 22:13) 
 

Når vi nu har slået fast, hvem kongen i Guds rige er, skal vi se, hvordan man får adgang til det. 
 
 

 
 

Den anden dimension: RÆK IND 
 

Set fra et naturligt standpunkt tilhører alle personer en nation enten fra fødslen eller ved at søge 
statsborgerskab hos en anden nation. 
 
At komme ind i Riget  
 
Guds rige er ikke et demokrati, men et teokrati (gudsstyre), hvor Jesus styrer suverænt. Jesus inviterer 
os til at komme ind i Riget. Han giver os også klare instruktioner om, hvad det vil sige at leve i Riget.  
Når vi læser i evangelierne og Apostlenes Gerninger, finder vi ud af, hvad det kræver. 
 

• Anerkendelse af min synd, som fører til omvendelse (at vende sig bort fra det forkerte og hen 
til Gud)  
(Matt. 3:2-8, 4:17/ Apg. 2:37-41, 26:20) 

 
• Tro på, at Jesus alene kan frelse mig og genforene mig med Gud 

(Joh. 3:1-18/ Apg. 4:12, 15:11, 20:21/ Ef. 2:4-10) 
 

• Bekende med min mund, at Jesus er Guds søn, og tro i mit hjerte, at Gud oprejste ham fra de 
døde. Dette er grundlæggende for frelsen og syndernes tilgivelse 
(Rom. 10:8-13/ Apg. 5:42) 
 

• Dåb i vand. Jesus befalede os at gøre det for at vise, at jeg nu er død overfor synden og 
levende for Gud. (Matt 28:18-20/ Mark 16:15-20/ Apg. 2:37-47) 
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• Underlægge min vilje under hans vilje, og tilbyde mit legeme som et levende offer 
(Rom. 12:1-3/ Ef. 4:20-24) 

 
• Bed om og modtag gaven (dåb) af Helligånden, (mit legeme er Hans tempel)  

(Apg. 1:4-8, 2:1-41/ Luk. 24:45-49/ Joh. 14:16-26, 16:5-16) 
 
• Modtag Hans retfærdighed ved tro, (Jesus gør os gode nok ind for Gud)  

(Matt. 5:50, 6:33/ Rom. 5:17-21/ 2. Kor. 5:17-21) 
 

Livsstilen i Riget 
 

• Vi bor et nyt sted og er under et nyt ejerskab 
(Kol. 1:10-14/ Matt. 16:24-28/ 2. Kor. 5:15-17) 

 
• Vi har fået en ny identitet 

(Rom. 6:4-8, 7:6/ Ef. 4:20-22/ Gal. 6:15) 
 
• Vi må ændre vores sind og adoptere en ny kultur 

(Matt. 5:1 - 7:29/ Rom. 12:1-3/ Kol. 3:5-14) 
 
• Vi tilhører nu en ny familie: KIRKEN 

(Ef. 1:3-10/ Rom. 8:12-17/ 1. Kor. 12:12-31) 
 
• Kongelig forsørgelse. Vi får alt, hvad vi har brug for i livet:  

- Grundlæggende forsørgelse i hverdagen (Matt. 6:25-34) 
- Guds Ord (Matt 4:4/ 2. Tim. 3:15-17) 
- Jesu Navn (Joh. 14:13, 15:16/ Mark. 16:17-18/ Apg. 4:8-22) 
- Jesu Blod (Ef. 1:7/ Hebr. 10:19/ Åb. 12:11) 

 
• Nådegaver. Da Paulus skrev til kirken i Korinth, sagde han 3 ting angående gaverne.  

De skulle ikke være uvidende angående gaverne. De skulle inderligt ønske dem.  
Du har en nådegave, og du skal bruge den til at opbygge andre.  
Læs venligst 1. Kor. 12:1 - 14:40. 

 
• Kristi gaver. Hvis vi som enkeltpersoner og kirken (lokalt og nationalt) skal være effektive og 

forandre samfundet samt vise Guds Rige, så er vi nødt til at se disse gaver i funktion i vores 
midte. I Efeserbrevet forklarer Paulus om gaverne og deres formål.   
Tag dig tid til at læse Ef. 4:4-16. Under stykket her finder du gaverne beskrevet med et ord, 
der beskriver gavens funktion. Navnene er ikke titler, men jobbeskrivelser. 
 
  Apostel leder     Profet vejviser     Evangelist samler 
  Pastor vogter    Underviser grundlægger 

 
• Guds rustning. Vi er involveret i en åndelig kamp mellem Guds Rige og mørkets magter.  

Det ville være tåbeligt at ignorere, at vi har en fjende, men vi skal undgå det andet ekstreme 
ved at tænke, at fjendens styrke er den samme som Guds.  
Det er som om, vi har sejret personligt over verden, kødet og Djævelen, som vi kæmper en 
åndelig kamp imod.  
 
Ef. 6:10-20 giver os klare instruktioner om, hvordan vi skal forsvare os mod vore åndelige 
fjender. Vers 10 starter med ordene “i øvrigt” (Finally - til sidst). Dette indikerer, at dette er 
den sidste ting, du skal gøre. Fra Ef. 4:1 er der mange instruktioner angående, hvordan vi bør 
leve som statsborgere i Guds Rige, og de har indflydelse på alle dele af vores liv.  
Hvis vi sætter os op efter at leve i overensstemmelse med Guds Ord, så vil vi være bedre 
forberedt på at overvinde alle fjendens angreb.  
Advarsel: Ulovlige immigranter bliver ikke lukket ind i Guds Rige 
(Matt. 7:21-23/ Gal. 5:16-21/ 1. Kor. 6:9-11) 
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Tredje dimension: RÆK UD 
 

Inden Jesus vendte tilbage til Himmelen, gjorde han det klart, hvad han forventer af sine undersåtter 
(efterfølgere). Vi er nødt til at være sikre på, at evangeliet om Riget bliver prædiket til alle 
befolkningsgrupper i alle nationer, inden han vender tilbage. Jesus har sendt Helligånden for, at han kan 
være sammen med os. Jesus forventer af os, at vi gør de samme gerninger, som han gjorde ved 
Helligåndens kraft.  
(Matt. 24:14, 28:18-20/ Apg. 1:8, 10:38/ Joh. 14:12-14) 
 
For at dette kan blive en realitet i vores liv, er vi nødt til at få: 
 
Åbenbaring 
 
Almindelig viden og sande doktriner er ikke nok, det er nødt til at blive åbenbaret ved Helligånden som et 
levende ord i vore hjerter.   
Jesus sagde: 

• Jeg giver jer NØGLERNE til RIGET (Matt. 16:13-20 - Læg mærke til, hvem der bygger kirken, 
og hvem den tilhører) 

• Viden om Guds Riges hemmeligheder er blevet givet til os (Luk 8:9-10) 
• Faderen har besluttet at give os Riget (Luk. 12:32) 

 
Genoprettelse 
 
Det er ikke nok at prædike, undervise og forstå. Vi skal have en levende oplevelse af Riget, som dette 
kommer igennem. 

• Omvendelse.  
(Matt. 3:2 (Johannes Døberen)/ Matt. 4:17 (Jesus)/ Apg. 2:38 (Peter)/ Apg. 26:18-20 
(Paulus). Dette er vigtigt for at komme ind i. 

• Den nye fødsel.  
(Joh. 3:3-5/ Apg. 2:38/ Kol. 1:13-14/ Rom. 5:17/ 2. Kor. 5:17-21)  
Dette indebærer at tro på Herren Jesus Kristus, dåb i vand og dåb i/med Helligånden. Alt 
dette er grundlæggende, hvis vi vil se og gå ind i Riget NU.  

• Bøn. Vi er nødt til at lære at nedbede Riget på Jorden. Vi skal også bede ud fra Rigets 
perspektiv. Jesus underviste, og Paulus demonstrerede det. 
(Matt. 6:5-15. Læg mærke til, at Ef. 1:15-23 og 3:14-21 er en enkel bøn, hvor Paulus beder 
for, at kirken må opleve Rigets 7-foldige realitet. Lige HER, lige NU, i MIG).  

• Tro. (Jak. 2:5/ Hebr. 11:1-6). Versene viser, at denne grundlæggende 
• helligåndens livsstil (Rom. 14:17/ Gal. 3:1-14) 

resulterer i; Total overgivelse, underlæggelse og lydighed til Kongen. 
 

Reproduktion 
 
Ud fra åbenbaring og genoprettelse skal der komme FRUGT (Joh 15:1-17). Dette opnås ved at prædike 
De gode nyheder om Riget. Der er 3 hovedaspekter, når man prædiker budskabet om Riget. 
 
Ord 
 
Der er mere end blot tale om at tage en beslutning om at tro på Jesus. Det handler om overgivelse til 
hans kongedømme og styre i vort liv. Ved siden af dette er det nødvendigt, at vi prædiker hele 
budskabet om Riget baseret på Es. 61:1-9 og 58:1-14/ Matt. 5:1-7+29 og 24:1-14. 
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Gerninger 
 
Vi kan ikke prædike de gode nyheder om Riget for fattige, uden at møde deres behov (Matt. 25:31-46). 
Vi skal bakke vores budskab op med kærlige handlinger. Husk: Tomme maver giver døve ører. 
 
Undere 
 
De gode nyheder om Riget er ikke komplet, hvis vi kun har ord og gerninger. Der er også behov for en 
demonstration af Guds mægtige virkende kraft. Vi kan prædike og brødføde de sultne og give tøj til de 
nøgne i vores egen styrke og med vores egne midler, MEN for at helbrede de syge, udfri de besatte og 
se Satans fæstning brudt over vore landsbyer, byer eller vor område er vi nødt til at se Guds Riges kraft 
forløst ved Helligånden i vore liv og i kirken.  
(Joh. 14:10-14/ 1. Kor. 2:1-5, se også 4:18-20 og 12:1-11/ Ef. 6:10-20) 
 
Helligånden er den eneste, der kan føre os ind i fylden af kristenlivet i Riget. Det er dog afhængigt af, at 
vi tillader ham at overbevise os om den retfærdighed, vi har i Kristus. Der er tre elementer, som vi hele 
tiden skal holde os for øje. 
 
Guds Rige er her NU, og det må begynde i MIG og så strømme ud til andre. 

 
Guds Retfærdighed er grundlæggende, hvis jeg skal kunne leve og fungere som en undersåt for 
Kongen. 
 
Uden Helligåndens tilstedeværelse og kraft er jeg ikke i stand til at fungere som ambassadør for 
Kongen og bringe Hans styre og regering her til Jorden, hvor jeg lever, ligesom det er virksomt/til 
stede i Himmelen. (Det er Guds vilje for os alle)     

 
Hvad er jeg villig til at SÆLGE eller OFRE for at MODTAGE og GIVE GUDS RIGE? Lige her, lige nu, 
gennem mig. 
(Matt. 6:25-34 og 13:44-46/ Luk. 12:31-34/ Matt. 7:20-29) 
 
“Herre lad dit Rige komme, lad din vilje ske, lige her, lige nu, gennem MIG, der hvor jeg bor, arbejder og 
tilbeder, som det er i Himmelen. Amen” 
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Forholdet mellem Riget og Kirken 
 

• Jesus sagde: “Jeg vil bygge min kirke, og jeg giver dig nøglerne til Riget. Faderen har 
besluttet at give jer Riget.” 

• Jesus er menighedens hoved - forbeholdt Guds frelste folk. 
• Kirken er den eneste måde, hvorpå/hvorigennem Gud kan manifestere Kongens kærlighed 

og kraft over hele jorden. Det er Rigets køretøj. 
• Kirken er et autentisk alternativ til verden. 
• Kirken er en model af Riget. 
• Der er en klar forbindelse mellem Kirken og Riget, men de er ikke identiske. 
• Riget er alle Guds frelsende gerninger i Kristus i denne verden. 
• Kirken er forsamlingen af dem, der tilhører Ham. 

 
 

! Jesus er centrum i Riget både nu og i fremtiden. 
! Riget er koncentreret i Kristus. 
! Det fremtidige aspekt ved Riget er et vigtigt element. I fremtiden findes udødelighed, 

uforgængelighed og evighed.  
! Riget er kommet og vil komme, men det kommer i kraft af korset. 
! Kirken accepterer De gode nyheder om Riget, idet man lever i lydighed til Kongens 

befalinger.  
 

 

            
 

" “Og denne Gode NYHED om RIGET prædikes i hele verden, som et vidnesbyrd for alle 
nationerne (Græsk: “ethnos” = folkegrupper), og så vil enden komme” (Matt. 24:14). 

" “Men I skal modtage KRAFT, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine VIDNER 
i Jerusalem, Judæa, Samaria og helt til verdens ende” (Apg. 1:8). 


