Guds rike - 2
Skjermbilde på imf.no/erik

Kva evangelium forkynte Jesus i den første tid?
«I tida som no kom, drog Jesus omkring og forkynte i byar og landsbyar
og bar fram den gode bodskapen om Guds rike» (Lukas 8:1)
Seinare forkynte Jesus om sin offerdød: Jesus sa: «Eg er det levande
brødet som er kome ned frå himmelen. Den som et av dette brødet,
skal leva til evig tid. Og det brødet eg vil gje, er kroppen min som eg
gjev til liv for verda.» (Joh.6:51).

Kva evangelium forkynte Jesus i den første tid?
Reaksjonen var denne: «Mange av læresveinane hans sa då dei
høyrde det: «Dette er harde ord! Kven kan høyra på slikt?» Jesus visste
med seg at læresveinane hans murra på grunn av dette, og han sa til
dei: «Gjer dette at de fell ifrå? Kva så når de får sjå Menneskesonen
stiga opp dit han var før? Det er Anden som gjer levande; kjøt og blod
kan ingen ting gjera. Dei orda eg har tala til dykk, er ånd og liv. Men
det er nokre av dykk som ikkje trur.» For Jesus visste frå første stund
kven det var som ikkje trudde, og kven som skulle svika han. Og han la
til: «Difor sa eg dykk at ingen kan koma til meg utan at det blir gjeve
han av min Far.» Etter dette drog mange av læresveinane hans seg
unna og gjekk ikkje omkring med han lenger». (Joh.6:61-66)

Riket i Det gamle testamentet
• 2.Mos.15:18 «Herren er konge til evig tid».
• 1.Samuel 8:7 «Men Herren sa til han: «Høyr på folket og alt dei
seier til deg! For det er ikkje deg dei har vraka; det er meg dei har
vraka og ikkje vil ha til konge over seg».
Ikkje berre knytta til Israel:
• Salme 103:19 «Herren har reist si trone i himmelen, han rår som
konge over alt.».
• Salme 145:13 «Du er konge gjennom alle tider, du herskar frå slekt
til slekt»

Pakta med Israelsfolket
Timelege og jordiske velsigningar: «Dersom du no høyrer på røysta åt
Herren din Gud så du aktar vel på å halda alle boda hans, som eg gjev
deg i dag, då skal Herren din Gud setja deg høgt over alle folka på
jorda. Og alle desse velsigningane skal koma over deg og nå deg, så
sant du høyrer på røysta åt Herren din Gud …» (5.Mosebok 28:1-2)

Løfta om eit synleg rike
«Den dagen reiser eg opp att Davids falne hytte. Rivnene murar eg att,
og det som ligg i røys, reiser eg opp att. Eg byggjer henne som i gamle
dagar». (Amos 9:11)
«I dei siste dagar skal det skje at Herrens tempelberg skal stå urokkeleg
som det høgaste av fjella og raga over høgdene. Dit skal folkeslag
strøyma. Mange folk skal dra av garde og seia: «Kom, lat oss fara opp
til Herrens fjell, til huset åt Jakobs Gud, så han kan læra oss sine vegar
og vi kan ferdast på hans stigar. For lov skal gå ut frå Sion, Herrens ord
frå Jerusalem.» (Mika 4:1-2)

Løfta om eit synleg rike
«Men engelen sa til henne: «Ver ikkje redd, Maria! For du har funne
nåde hos Gud. Høyr! Du skal bli med barn og få ein son, og du skal gje
han namnet Jesus. Han skal vera stor og kallast Son til Den høgste.
Herren Gud skal gje han kongsstolen til David, far hans. Han skal vera
konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikkje vera ende på
kongedømet hans.» (Lukas 1:30-32)

«Allereie no, men enno ikkje»
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Løfta om eit synleg rike
«Sjå, eg skaper ein ny himmel og ei ny jord. Ingen skal minnast dei
første ting, ingen skal tenkja på dei. Gled og fryd dykk til evig tid over
det som eg skaper! For sjå, eg skaper Jerusalem om til fryd og folket
der til glede. Eg vil fryda meg over Jerusalem og gleda meg over mitt
folk. Aldri meir skal det høyrast gråt eller klageskrik i byen. (…) Ulven
og lammet skal beita saman, og løva skal eta halm som oksen, men
slangen skal ha støv til mat. Det finst ikkje vondskap eller øydelegging
på heile mitt heilage fjell, seier Herren». (Jesaja 65:17-19+25 )

Løfta om eit synleg rike
«Det skal ikkje lenger finnast noko spedbarn som berre lever i få dagar,
eller ein gammal mann som ikkje fyller målet for dagane sine. Nei, ein
ung mann skal han vere som døyr hundre år gammal, og hundre år
gammal skal den syndaren verta som dei forbannar». (Jesaja 65:20 )
«Ingen skal skada eller øydeleggja noko på heile mitt heilage fjell. For
landet er fylt av kjennskap til Herren slik vatnet dekkjer havsens
botn. Den dagen skal Isais rotskot stå som eit banner for folka.
Folkeslaga skal søkja han, og hans bustad skal vera herleg».
(Jesaja 11:9-10)

Løfta om eit rike for Israel
«Mange folk og mektige folkeslag skal koma og søkja Herren over
hærskarane i Jerusalem og be om velvilje for Herrens andlet. Så seier
Herren over hærskarane: I dei dagane skal ti mann av alle språk og
folkeslag gripa tak i kappefliken til ein judeisk mann og seia: «Lat oss få
gå med dykk, for vi har høyrt at Gud er med dykk.» (Sakarias 8:22-23)

«Allereie no, men enno ikkje»

Begynnelsen

Jesu
fødsel

Jesu
Enden
gjenkomst

Evigheten

Guds rike er kome nær
«Då Johannes var sett i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds
evangelium og sa: «Tida er inne, og Guds rike er kome nær. Vend om
og tru på evangeliet!» (Markus 1:14-15)
«Sidan fór Jesus omkring i heile Galilea; han underviste i synagogane
deira, forkynte evangeliet om riket og lækte all sjukdom og plage hos
folket» (Matteus 4:23)
«Læk dei sjuke der og sei: ‘Guds rike er kome nær til dykk!’»
(Lukas 10:9)

Større gjerningar enn Jesus
«Sanneleg, sanneleg, eg seier dykk: Den som trur på meg, skal gjera
dei gjerningane som eg gjer, ja, større gjerningar enn dei, for eg går til
Far.» (Johannes 14:12)
Vår Gud er Under: «For eit barn er oss fødd, ein son er oss gjeven.
Herreveldet kviler på hans skulder, og han skal kallast Under,
Rådgjevar, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste». (Jesaja 9:6)
«For ved Anden blir det gjeve den eine å forkynna visdom, den andre
å forkynna kunnskap ved den same Anden. Éin får ei særskild tru ved
den same Anden, ein annan nådegåver til å lækja ved den eine
Anden. Éin får gåva å gjera mektige gjerningar, éin å tala profetisk ….»
(1.Kor.12:8-10)

Større gjerningar enn Jesus
«Sanneleg, sanneleg, eg seier dykk: Den som trur på meg, skal gjera
dei gjerningane som eg gjer, ja, større gjerningar enn dei, for eg går til
Far.»

