
Guds rige er et af hovedteamene som går igennem hele Bibelen og fordi de gamle 
testamentlige profeter, i gennem hundreder af år, havde profetreet at Guds riges  
komme så var jøderne i stor forventning.
 Når Johannes derfor stiller sig frem og siger “... »Omvend jer, for Himmeriget er 
kommet nær!«“ (Mattæus 3:2), så vakte dette stor opmærksomhed. Folks forvæntning 
steg og den naturlige reaktion for en jøde, på et sådan budskab, var at kikke sig rundt 
efter Messias. Løftet om Guds riges oprettes hang nemlig nøje sammen med at 
Messias skulle komme.
 Når jøderne tænke på Guds rige så forestillede de sig et politisk rige. Siden de 
var undertrykket af romerne ventet de med længsel efter at Messias skulle komme, 
sætte dem fri og genoprette Israel som et kongerige. 
 Når Johannes stod frem og sagde Himmelens rige er kommer nær, så tænkte 
de straks: “Måske han er Messias?”. Når Jesus stod frem og forkyndte Guds rige er 
kommet nær, så tænkte de igen: “Måske han er Messias?” og når de tegn og under 
Han gjorde og var det mange som blev overbevist.

Ikke er jordisk rige
Selv om det er profetier om at Guds rige skal blive etableret her på jorden, så var 
det ikke dette jordiske rige Johannes, Jesus og de første kristne talte om. Dette 
kommer tydelig frem i Jesu undervisning om Guds rige.

Lukas 17:20-21
Da farisæerne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, svarede han: »Guds rige 
kommer ikke, så man kan iagttage det; man vil heller ikke kunne sige: Se, her er det! 
eller: Se dér! For Guds rige er midt iblandt jer.«

I andre oversættelser står det her at “...Guds riger er inde i jer” og det var dette Jesus 
forsøgte at forklare farisæerne. Han kom ikke som en politisk hærfører for at tage 
magten fra romerne, men Han kom som repræsentant for Guds rige for at erklære 
krig imod djævelen og hans rige.

Det var svært for disciplene at virkelig forstå at Jesus, på daværende tidspunkt, 
ikke havde kommet for at oprette Israel som et kongerige igen. Selv efter Hans 
opstandelse ser vi at Han taler med dem om Guds rige (Apostlenes Gerninger 1:3) 
og stadig så forstår de det ikke helt, men spørger om det er nu Han vil genoprette 
riget for Israel (Apostlenes Gerninger 1:6)
 Men det Jesus talte om i Apostlenes Gerninger kapitel 1 var heller ikke et jordisk 
rige, men om et åndelig rige som de skulle blive gjort i stand til at representen når 
Helligånden kom over dem.

Apostlenes Gerninger 1:7-8
Han svarede: »Det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som Faderen har 
fastsat af egen magt. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal 
være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende.«
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Johannes kom, og han forkyndede 

Guds rige (Matt. 3:1-2)

Jesus kom, og han forkyndede 

Guds rige (Matt. 4:17 - 4:23)

Jesus bad sine disciple forkyndede 

Guds rige (Matt. 10:7 - 24:14)

Etter opstandelsen talte Jesus om 

Guds rige (Apg. 1:3)

Disciplene forkyndte om Guds rige 

(Apg. 8:12 - 19:8 - 28:23,31)



Gud ønske er nemlig at Hans rige skal blive synlig for alle mennesker på jord og 
derfor var det med budskabet om Guds rige Han sente ud sine disciple når de var 
under Hans oplæring.

Mattæus 10:7-8
Gå ud og prædik: Himmeriget er kommet nær! Helbred syge, opvæk døde, 
gør spedalske rene, driv dæmoner ud. I har fået det for intet, giv det for intet.

Når Jesus så talte med dem i Apostlenes Gerninger kapitel 1 ser vi at budskabet 
ikke var ændret. Det var stadig ikke et jordisk kongerige Jesus talte om, men om et 
åndelig rige.

Hvordan bliver Guds rige synlig?
Men at Guds rige er et åndelig rige betyder ikke at det ikke at det ikke kan ses. 
Man kan måske ikke se direkte med vores menneskelige øjne, men man kan se 
effekterne af at dette rige er kommet nær.
 Det findes nemlig en åndelig verden som påvirker den verden vi kan se med vore 
fysiske øjne. I denne åndelige verden findes der to riger og disse to riger ligge i strid 
med hinanden. Djævelen ønsker at myrde, stjæle og ødelægge og Jesus ønsker vi skal 
have liv og liv i overflod (Johannes 10:10). Når Jesus gik omkring så demonstrerede 
Han at Guds rige nu var kommet ned ved at sætte fri de mennesker som var under 
djævelens tyranni.
 At disse mennesker nu kunne blive fri og få opleve liv og liv i overflod var beviset 
for at nu var Guds rige bleve tilgængelig.

Apostlenes Gerninger 10:38
hvordan Gud salvede Jesus fra Nazaret med Helligånd og kraft, og hvordan 
Jesus færdedes overalt og gjorde vel og helbredte alle, der var under Djævelens 
herredømme; for Gud var med ham.

Lukas 11:20
Men hvis det er ved Guds kraft, at jeg driver dæmoner ud, 
så er Guds rige jo kommet til jer

Fordi Jesus var fyldt af Helligånden bar han Guds Rige med sig. Når Han derfor 
kom i kontakt med nogle der var under djævelens tyranni så opstod der en åndelig 
kamp, og når mennesker havde dæmoner så begynde disse derfor at manifestere sig.

Kampen er allerede vundet
Det var ikke en hård kamp for Jesus at sejre over djævelen og hans dæmoner. Når man 
læser evangelierne ser vi at alt Jesus behøvede at gøre var at befale dæmoner at 
forsvinde også måtte de adlyde og det samme gjalt sykdom.
 Allerede før Jesus døde på korset var Han langt stærkere end djævelen, men 
når Jesus døde på korset fik vi mulighed til at få del i Jesu magt over det onde. 
Når Jesus tog straffen for vor synd, fik vi mulighed for at blive født på ny og når vi 
blev født på ny blev vi en del af dette riget som allerede fra skabelsen var stærkere 
end djævelen. 
 Før vi blev født på ny kunne vi nyde godt af dette rige, ved at vi fx. kunne blive 
helbredet. Men vi bliver ikke en del af dette riget før vi bliver født på ny, og når vi 
er født ind i dette rige, så bærer vi dets kraft med os og har krav på de rettigheder 
det giver at være borger.
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Johannes 3:3
Jesus svarede ham: »Sandelig, sandelig siger jeg dig:
Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige.«

Når vi er født på ny, fyldt af Helligånden og bevidst om at vi bærer Guds rige med os 
hvor vi går, så vil vi være med at sætte atmosfæren der hvor vi går.

Hvorfor er djævelen stadig aktiv?
Når Jesus døde på korset står det at Han afvæbnet magterne og myndighederen og 
triumferede over dem. Men selv om djævelen ved han har tabt, så vil han ikke give 
slip før han må.
 Derfor har Jesus sendt os ud for at forkynde evangeliet. Det findes mange 
mennesker der ude der ikke ved at Jesus har sejret, at de nu kan blive født på ny og 
bli borgere af et himmelsk rige. Vi er kaldt til at forlige mennesker med Gud og vise 
dem hvordan de kan blive en del af Guds rige.

2. Korintherbrev 5:18-20
for det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres 
overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Så er vi altså udsendinge i Kristi 
sted, idet Gud så at sige formaner gennem os. Vi beder på Kristi vegne: Lad jer forlige 
med Gud! Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne 
blive Guds retfærdighed i ham.

Guds rige er allerede blevet tilgængelig for alle mennesker og forhåbentlig er du 
allerede en del af det. Men andre mennesker får ikke automatisk del i det af den 
grund. Derfor lærer Jesus os at bede om at Hans rige skal udbrede sig her på jorden.

Mattæus 6:10
...komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Kampen er allerede vundet og nu er vores opgave at oplyse mennesker om at Jesus har 
sejret og tage autoritet over de dæmoner der stadig plager mennesker der ønsker at 
blive fri.
 På samme måde som når Jesus vandret omkring her på jord, så er ikke dette 
noget vi behøver samle alle vore kræfter og anstrenge os for at gøre. Nej, vores rige 
er så ufattelig meget stærkere og sejerne er allerede vundet.
 Men den onde ser hurtig om du virkelig ved hvilken autoritet du har som 
borger af Guds rige. Om han ser at du er uvidende så vil han forsætte sin gerning i 
håb om at du aldrig får åbenbaret sandheden.

Gruppesamtale
Læs de følgende skriftsteder og noter hvad de lærer os om Guds rige.

- Johannes 3:3  - Markus 10:23
- Markus 10:15 - Markus 4:26-29
- Lukas 9:62

3


