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Hví kann ikki loysa sínar trupulleikar? 

Veitst/Vita tú/, at fyrsta og tað síðsta, sum Bíblian vísir Jesus, um at fara í Guðsi 
í Guði. 

Veitst/Vita tú/, at Gud var dent á einumpostlesi og tey fyrstu ferð, sum fylgdi 
teimum? 

Er Gud, sum Jesus jesus? Er kongsríkið Guds býr Nú? Er tað, sum Gud hevur 
okkurt slag av framtíð, sum er í framtíðini? Kanst/Kunnu tú/trúgva tí, sum 

Bíblian lærir? 

Hvat er kongsrík? Hvat er tað, sum Gud hevur? Hvat undirvísir Bíblian? Hvat var 
krist kirkjan? 

Skilir/Skilja tú/, at endin ikki kann koma, fyrr enn Gud er præddur til heimin 
sum eitt vitni? 

Á myndini á dekkandi einum lambi, sum liggur við einum úlvi, sum setti seg niður við 
einum úlvi og Graphics. Myndin á rygginum er partur av upprunaliga kirkjuni í Guðs 
bygninginum í Jerusalem, sum varð tikin í 2013 av Dr. Bob Thiel. 
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1. Hevur mannaættina loysnina? 

Verden står over for mange problemer. 

Mange mennesker er sultne. Mange mennesker er undertrykt. Mange 
mennesker står over for fattigdom. Mange nationer er i alvorlig gæld. 
Børn, herunder ufødte, udsættes for misbrug. Lægemiddelresistente 
sygdomme bekymrer mange læger. Store industribyer har luften for 
forurenet til at være sund. Forskellige politikere truer med krig. 
Terrorangreb bliver ved med at ske. 

Kan verdens ledere løse de problemer, menneskeheden står over for? 

Det tror mange. 

Ny universel dagsorden 

Den 25. september 2015, efter en nøgletale fra Vatikanets pave Frans, 
stemte de 193 nationer i FN (FN) for at implementere de "17 mål for 
bæredygtig udvikling" af det, der nogle gange blev kaldt den nye 
universelle dagsorden . Her er FN's 17 mål: 

Mål 1. Afskaffe fattigdom i alle dens former overalt 

Mål 2. Slut med sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret 
ernæring og fremme bæredygtigt landbrug 

Mål 3. Sikre sunde liv og fremme velvære for alle i alle aldre 

Mål 4. Sikre inkluderende og retfærdig kvalitetsuddannelse og 
fremme muligheder for livslang læring for alle 

Mål 5. Opnå ligestilling mellem kønnene og styrkelse af alle 
kvinder og piger 

Mål 6. Sikre tilgængelighed og bæredygtig forvaltning af vand og 
sanitet for alle 

Mål 7. Sikre adgang til økonomisk overkommelig, pålidelig, 
bæredygtig og moderne energi for alle 
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Mål 8. Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk 
vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for 
alle 

 Mål 9. Opbyg en robust infrastruktur, fremme inklusiv og 
bæredygtig industrialisering og fremme innovation 

Mål 10. Reducere ulighed i og mellem lande 

Mål 11. Gør byer og menneskelige bosættelser inkluderende, 
sikre, modstandsdygtige og bæredygtige 

Mål 12. Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre 

Mål 13. Træf hurtig handling for at bekæmpe klimaændringer og 
deres indvirkninger 

Mål 14. Bevare og bæredygtigt bruge oceanerne, havene og 
marine ressourcer til bæredygtig udvikling 

Mål 15. Beskytte, genoprette og fremme bæredygtig brug af 
terrestriske økosystemer, bæredygtig forvaltning af skove, 
bekæmpe ørkendannelse og standse og vende jordforringelse og 
standse tab af biodiversitet 

Mål 16. Fremme fredelige og inkluderende samfund for 
bæredygtig udvikling, give adgang til retfærdighed for alle og 
opbygge effektive, ansvarlige og inkluderende institutioner på alle 
niveauer 

Mål 17. Styrke midlerne til implementering og revitalisere det 
globale partnerskab for bæredygtig udvikling 

Denne dagsorden formodes at være fuldt implementeret i 2030 og kaldes 
også 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling . Det har til formål at 
løse lidelser, som menneskeheden står over for gennem regulering, 
uddannelse og internationalt og tværreligiøst samarbejde. Mens mange 
af dens mål er gode, er nogle af dens metoder og mål onde (jf. 1. 
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Mosebog 3:5). Denne dagsorden stemmer også overens med pave Frans' 
Laudato Si - encyklika. 

Den "nye universelle dagsorden" kunne kaldes den "nye katolske 
dagsorden", da ordet "katolsk" betyder "universel." Pave Frans kaldte 
adoptionen 
af den nye universelle dagsorden "et vigtigt tegn på håb." 
Som opfølgning på FN-aftalen var der et møde i Paris i december 2015 
(officielt titlen 21st Conference of the Parties to the UN Framework 
Convention on Climate Change ). Pave Frans roste også denne 
internationale aftale og rådede nationer til "omhyggeligt at følge vejen 
frem og med en stadigt voksende følelse af solidaritet." 
 
Næsten hele nationen i verden gik med til Paris-aftalerne, som havde 
specifikke miljømål og økonomiske forpligtelser. (Dengang underskrev 
den amerikanske præsident Barack Obama et dokument for at forpligte 
USA til dette i 2016, men i 2017 udtalte den amerikanske præsident, 
Donald Trump, at USA IKKE ville acceptere de aftalte Paris-aftaler. Dette 
vakte international forargelse og har været med til at isolere USA fra 
Europa og mange andre dele af verden.) Pave Frans udtalte senere, at 
menneskeheden "vil gå ned", hvis den ikke gør hans ændringer relateret 
til klimaet. 
 
Mens ingen ønsker at indånde forurenet luft, sulte, blive forarmet, være 
truet osv., vil menneskelige forsøg da målene i FN's 2030-dagsorden 
og/eller Paris-aftalerne løse de problemer, menneskeheden står over for? 
 
De Forenede Nationers Track Record 

De Forenede Nationer blev dannet og etableret den 24. oktober 1945, 
efter Anden Verdenskrig, for at forhindre endnu en sådan konflikt og for 
at forsøge at fremme fred i verden. Ved sin grundlæggelse havde FN 51 
medlemslande; der er nu 193. 

Der har været hundredvis, hvis ikke tusindvis, af konflikter rundt om i 
verden, siden FN blev dannet, men vi har endnu ikke haft, hvad der kunne 
beskrives som den tredje verdenskrig. 
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Nogle mener, at internationalt samarbejde som FN hævder at fremme, 
kombineret med den type interreligiøse og økumeniske dagsorden, som 
pave Frans og mange andre religiøse ledere forsøger at fremme , vil 
bringe fred og velstand. 

De Forenede Nationers track record til at gøre dette har dog ikke været 
god. Ud over de talrige væbnede konflikter siden FN blev dannet, er flere 
millioner sultne, flygtninge og/eller desperat fattige. 

For over et årti siden satte FN sig for at implementere sine 
millenniumudviklingsmål . Det havde otte "udviklingsmål", men dette 
lykkedes ikke, heller ikke ifølge FN selv. Så i 2015 blev dets såkaldte "17 
mål for bæredygtig udvikling" vedtaget. Nogle er optimistiske. Nogle 
betragter det som en utopisk fantasi. 

Hvad utopien angår, sagde pave Frans den 6. maj 2016, at han drømte om 
en human europæisk utopi, som hans kirke kunne hjælpe det kontinent 
med at opnå. Alligevel vil pavens drøm vise sig at være et mareridt (jf. 
Åbenbaringen 18). 

Der kan være noget samarbejde og succes, men … 

Merriam Websters ordbog siger, at utopi er "et imaginært sted, hvor 
regeringen, lovene og sociale forhold er perfekte." Bibelen lærer, at 
menneskeheden ikke kan løse sine problemer på egen hånd: 

23 O Herre, jeg ved, at menneskets vej ikke er i ham selv; Det er 
ikke i mennesket, der går, for at styre sine egne skridt. (Jeremias 
10:23, NKJV, medmindre andet er angivet) 

Bibelen lærer, at internationalt samarbejde vil mislykkes: 

16 Ødelæggelse og elendighed er på deres veje; 17 Og fredens vej 
har de ikke kendt. 18 Der er ingen gudsfrygt for deres øjne. 
(Romerne 3:16-18) 

Alligevel arbejder mange mennesker hen imod deres syn på et utopisk 
samfund og forsøger endda nogle gange at involvere religion. Men 
næsten ingen er villige til at følge den ene sande Guds veje. Det er ikke 
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sådan, at der ikke vil ske fremskridt hen imod nogen af FN's eller 
Vatikanets mål. Der vil være nogle (og mange af målene er gode), samt 
nogle tilbageslag. 

Faktisk, og sandsynligvis efter massiv konflikt, vil en type international 
fredsaftale blive aftalt og bekræftet (Daniel 9:27). Når det er tilfældet, vil 
mange fejlagtigt have en tendens til at tro, at menneskeheden vil skabe et 
mere fredeligt og utopisk samfund. 

Mange vil blive optaget af sådanne internationale 'utopiske fremskridt' (jf. 
Ezekiel 13:10) såvel som af forskellige tegn og undere (2 
Thessalonikerbrevet 2:9-12). Men Bibelen siger, at en sådan fred ikke vil 
vare (Daniel 9:27; 11:31-44), på trods af hvad ledere kan hævde (1 
Thessaloniker 5:3; Esajas 59:8). 

 

Tanken om, at menneskeheden bortset fra Jesus (jf. Joh 15:5; Matt 24:21-
22) kan bringe utopi i denne 'nuværende onde tidsalder' er et falsk 
evangelium (Galaterne 1:3-10). 

Hvis menneskeheden alene er fuldstændig ude af stand til virkelig at 
skabe utopi, er enhver form for utopi så mulig? 

Ja. 

Guds rige vil gøre denne planet og, senere, hele evigheden, fantastisk 
bedre. 
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2. Hvat Gospel gjørdi Jesus prædikar? 

Bibelen lærer, at et utopisk samfund, kaldet Guds rige, vil erstatte 
menneskelige regeringer (Daniel 2:44; Åbenbaringen 11:15; 19:1-21). 

Da Jesus begyndte sin offentlige tjeneste, begyndte han med at forkynde 
evangeliet om Guds rige . Her er hvad Mark rapporterede: 

14 Men efter at Johannes var blevet fængslet, kom Jesus til 
Galilæa og forkyndte evangeliet om Guds rige, 15 og sagde: "Tiden 
er inde, og Guds rige er kommet nær. Omvend dig og tro på 
evangeliet” (Mark 1,14-15). 

Udtrykket evangelium kommer fra det græske ord translittereret som 
euangelion og betyder "godt budskab" eller "gode nyheder". I Det Nye 
Testamente er det engelske ord "rige", relateret til Guds rige, nævnt cirka 
149 gange i NKJV og 151 i Douay Rheims Bible . Det kommer fra det 
græske ord translittereret som basileia , som betegner kongedømmets 
regel eller rige. 

Menneskeriger såvel som Guds rige har en konge (Åbenbaringen 17:14), 
de dækker et geografisk område (Åbenbaringen 11:15), de har regler 
(Esajas 2:3-4; 30:9), og de har emner (Luk 13:29). 

Her er den første offentlige lære fra Jesus, som Matthæus optegner: 

23Og Jesus gik rundt i hele Galilæa og lærte i deres Synagoger og 
prædikede Evangeliet om Riget (Matt 4:23). 

Matthew optager også: 

35 Så gik Jesus rundt i alle byer og landsbyer og underviste i deres 
synagoger og prædikede evangeliet om riget (Matt 9:35). 

Det Nye Testamente viser, at Jesus vil regere for evigt: 
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33 Og han skal regere over Jakobs hus til evig tid, og på hans rige 
skal der ingen ende være (Luk 1:33). 

Lukas fortæller, at formålet med, at Jesus blev sendt, var at forkynde 
Guds rige. Læg mærke til, hvad Jesus lærte: 

43 Han sagde til dem: "Jeg skal også prædike Guds rige for de 
andre byer, for til dette formål er jeg udsendt" (Luk 4:43). 

Har du nogensinde hørt det prædiket? Har du nogensinde indset, at Jesu 
formål med at blive sendt var at forkynde Guds rige? 

Lukas skriver også, at Jesus gik hen og prædikede Guds rige: 

10 Og da Apostlene var vendte tilbage, fortalte de ham alt, hvad de 
havde gjort. Så tog han dem og gik alene afsted til et øde sted, 
der hører til den by, der hedder Betsaida. 11 Men da Folket 
forstod det, fulgte de ham; og han tog imod dem og talte til dem 
om Guds rige (Luk 9:10-11). 

Jesus lærte, at Guds rige skulle være topprioritet for dem, der ville følge 
ham: 

33 Men søg først Guds rige og hans retfærdighed (Matt 6:33). 

31 Men søg Guds rige, så skal alt dette gives jer i tilføjelse. 32 Frygt 
ikke, lille flok, for det er jeres Faders velbehag at give jer riget 
(Luk 12,31-32). 

Kristne skal FØRST SØGE Guds rige. De gør dette ved at gøre dette til 
deres højeste prioritet ved at leve, som Kristus ville have dem til at leve 
og se frem til hans genkomst og rige. Men de fleste, der bekender sig til 
Kristus, søger ikke kun ikke først Guds rige, de ved ikke engang, hvad det 
er. Mange tror også fejlagtigt, at det at være involveret i verdslig politik 
er, hvad Gud forventer af kristne. Ved ikke at forstå Guds rige, gør de det 
ikke 
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leve nu, som de burde, eller forstå, hvorfor menneskeheden er så 
mangelfuld. 

Læg også mærke til, at riget vil blive givet til en lille flok (jf. Romerne 
11:5). Det kræver ydmyghed at være villig til at være en del af den sande 
lille flok. 

Guds rige er endnu ikke blevet etableret på jorden 

Jesus lærte, at hans tilhængere skulle bede om, at riget skulle komme, og 
derfor besidder de det ikke allerede: 

9 Vor Fader i himlen, helliget være dit navn. 10 Kom dit rige. Din 
vilje ske (Matt 6:9-10). 

Jesus sendte sine disciple ud for at forkynde Guds rige: 

1 Så kaldte han sine tolv disciple sammen og gav dem magt og 
myndighed over alle dæmoner og til at helbrede sygdomme. 2 

Han sendte dem for at forkynde Guds rige (Luk 9:1-2). 

Jesus lærte, at hans nærvær alene ikke var riget, da riget ikke var 
etableret på jorden dengang, da det var grunden til, at han gjorde det, 
som han ikke uddrev dæmoner i sit navn dengang: 

28 Men hvis jeg uddriver dæmoner ved Guds Ånd, da er Guds rige 
sandelig kommet over jer (Matt 12:28). 

Det sande rige er i fremtiden – det er heller ikke her nu, som Mark viser: 

47 Og dersom dit Øje får dig til at synde, så riv det ud. Det er bedre 
for dig at gå ind i Guds rige med ét øje, i stedet for at have to 
øjne, for at blive kastet … (Mark 9:47). 

23 Jesus så sig omkring og sagde til sine disciple: "Hvor er det 
svært for dem, som har rigdom, at komme ind i Guds rige!" 24 Og 
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Disciplene bleve forbavsede over hans Ord. Men Jesus svarede 
igen og sagde til dem: Børn, hvor er det svært for dem, der stoler 
på rigdom, at komme ind i Guds rige! 25 Det er lettere for en 
kamel at gå gennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds 
rige” (Mark 10,23-25). 

25 Sandelig siger jeg jer: Jeg vil ikke længere drikke af vinstokkens 
frugt, før den dag, da jeg drikker den ny i Guds rige” (Mark 14:25). 

43 Josef af Arimatæa, et fremtrædende rådsmedlem, som selv 
ventede på Guds rige, kom og tog mod … (Mark 15:43). 

Jesus lærte, at riget nu ikke er en del af denne nuværende verden: 

36 Jesus svarede: "Mit rige er ikke af denne verden. Hvis mit rige 
var af denne verden, ville mine tjenere kæmpe, for at jeg ikke 
skulle blive overgivet til jøderne; men nu er mit rige ikke herfra” 
(Joh 18:36). 

Jesus lærte, at riget vil komme, efter at han vender tilbage som dets 
konge: 

31 Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle de hellige 
engle med ham, da skal han sidde på sin herligheds trone. 32 Alle 
Hedningerne skulle samles for ham, og han skal skille dem fra 
hinanden, ligesom en Hyrde skiller sine Faar fra Bukkene. 33 Og 
han satte Faarene ved sin højre Haand, men Bukkene til venstre. 
34Da skal Kongen sige til dem ved hans højre hånd: 'Kom, I min 
Faders velsignede, arv det rige, som er forberedt for jer fra 
verdens grundlæggelse (Matt 25:31-34). 

Da Guds rige ikke er her, vil vi ikke se en rigtig utopi før efter den er 
blevet etableret. Fordi de fleste ikke forstår Guds rige, forstår de ikke, 
hvordan hans kærlige regering fungerer. 



 

14 
 

Guds rige vil ikke komme "før hedningernes fylde er kommet ind" (Rom 
11:25) – og det er ikke sket endnu. 

Hvordan sagde Jesus, at riget var? 

Jesus gav nogle forklaringer på, hvordan Guds rige er: 

26 Og han sagde: "Guds Rige er, som om en mand skulle sprede frø 
på jorden, 27 og sove om natten og stå op om dagen, og frøet 
skulle spire og gro, han ved ikke selv hvordan. 28 Thi Jorden bærer 
Afgrøder af sig selv: først Kniven, saa Hovedet, derefter Kornet i 
Hovedet. 29 Men når kornet er modnet, lægger han straks seglen i, 
for høsten er kommet” (Mark 4,26-29). 

18 Så sagde han: "Hvordan er Guds rige? Og hvad skal jeg 
sammenligne det med? 19 Det er som et Sennepsfrø, som en 
Mand tog og satte i sin Have; og det voksede og blev til et stort 
træ, og himlens fugle redede i dets grene." 20 Og atter sagde han: 
"Hvad skal jeg sammenligne Guds rige med? 21 Det er som surdej, 
som en kvinde tog og gemte i tre mål mel, indtil det hele var 
syret” (Luk 13,18-21). 

Disse lignelser antyder, at Guds rige i begyndelsen er ret lille, men vil blive 
stort. 

Luke optog også: 

29 De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sætte sig ned 
i Guds rige (Luk 13:29). 

Således vil Guds rige have mennesker fra hele verden. Det vil IKKE være 
begrænset til dem, der har israelitiske aner eller specifikke etniske 
grupper. Folk fra hele verden vil sætte sig ned i dette rige. 

Lukas 17 og riget 
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Lukas 17:20-21 forvirrer nogle. Men før du kommer til det, læg mærke til, 
at folk faktisk vil spise i Guds rige: 

15 "Salig er den, som skal spise brød i Guds Rige!" (Luk 14:15). 

Da folk (i fremtiden) vil spise i Guds rige, er det ikke bare noget, der er sat 
til side i deres hjerter nu, på trods af fejloversættelser/misforståelser af 
Lukas 17:21, der tyder på noget andet. 

Moffatt-oversættelsen af Lukas 17:20-21 kan hjælpe nogle til at forstå: 

20. Da han blev spurgt af farisæerne, hvornår Guds Herredømme 
skulle komme, svarede han dem: "Guds Herredømme kommer 
ikke, da I håbe på at få øje på det; 21 Ingen vil sige: 'Her er det' 
eller 'der er det', for Guds Rige er nu midt iblandt dig. (Lukas 
17:20-21, Moffatt; se også NASB og ESV oversættelser) 

Læg mærke til, at Jesus talte til de uomvendte, kødelige og hykleriske 
farisæere. Jesus "svarede dem," - det var farisæerne, der stillede Jesus 
spørgsmålet. De nægtede at genkende ham. 

Var de i KIRKEN? Ingen! 

Jesus talte heller ikke om en kirke, der snart skulle organiseres. Han talte 
heller ikke om følelser i sindet eller hjertet. 

Jesus talte om SIN REGERING! Farisæerne spurgte ham ikke om en kirke. 
De kendte intet til nogen Ny Testamente kirke, der snart skulle startes. De 
spurgte ikke om en slags smuk følelse. 

Hvis man tror, at Guds Rige er KIRKEN - og Guds Rige var "indenfor" 
farisæerne - var KIRKEN i farisæerne? Tydeligvis ikke! 

Sådan en konklusion er ret latterlig, ikke? Mens nogle protestantiske 
oversættelser oversætter en del af Lukas 17:21 som "Guds rige er "inde i 
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jer" (NKJV/KJV), oversætter selv den katolske New Jerusalem Bible det 
korrekt som "Guds rige er iblandt jer." 

Jesus var den blandt farisæerne i midten. Nu troede farisæerne, at de så 
frem til Guds rige. Men de misforstod det. Jesus forklarede, at det ikke 
ville være et lokalt eller begrænset kongerige kun for jøderne, som de 
syntes at tro (og heller ikke en kirke, som nogle nu tror ). Guds rige ville 
ikke blot være et af mange menneskelige og synlige riger, som folk kunne 
pege på eller se og sige, "Det er det her"; eller "det er Kongeriget 
derovre." 

Jesus selv blev født til at være KONGE af dette rige, som han tydeligt 
fortalte Pilatus (Joh 18:36-37). Forstå, at Bibelen bruger udtrykkene 
"konge" og "rige" i flæng (f.eks. Daniel 7:17-18,23 ) . KONGEN af det 
fremtidige Guds rige stod der og da ved siden af farisæerne. Men de ville 
ikke genkende ham som deres konge (Joh 19:21). Når han vender tilbage, 
vil verden afvise ham (Åbenbaringen 19:19). 

Jesus fortsatte i de følgende vers i Lukas 17 med at beskrive sit andet 
komme, når Guds rige skal regere HELE JORDEN (fortsat med Moffatt for 
konsekvens i dette kapitel): 

22 Til sine disciple sagde han: "Der vil komme dage, hvor I vil 
længes og længes forgæves efter at få en enkelt dag med 
Menneskesønnen. 23 Mænd skal sige: "Se, her er han!" "Se, der er 
han!" men gak ikke ud eller løb efter dem, 24 thi som et Lyn, der 
blinker fra den ene Side af Himlen til den anden, saaledes skal 
Menneskesønnen være på sin egen Dag. 25 Men han skal først 
udholde store lidelser og blive forkastet af den nuværende 
generation. (Lukas 17:22-25, Moffatt) 

Jesus henviste til lyn , der blinker, ligesom i Matthæus 24:27-31, der 
beskriver hans andet komme for at REGERE hele verden. Jesus siger ikke, 
at hans folk ikke vil være i stand til at se ham, når han kommer tilbage. 
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Folk vil ikke genkende Ham som deres KONGE (Åbenbaringen 11:15) og vil 
kæmpe mod ham (Åbenbaringen 19:19)! Mange vil tro, at Jesus 
repræsenterer Antikrist. Jesus sagde ikke, at Guds rige var inden for disse 
farisæere – han fortalte dem andre steder, at de ikke ville være i riget på 
grund af deres hykleri (Matt 23:13-14). Jesus sagde heller ikke, at kirken 
ville være riget. 

Guds rige er noget, mennesker en dag skal være i stand til at træde ind i - 
som ved de retfærdiges opstandelse! Alligevel er selv Abraham og de 
andre patriarker der ikke endnu (jf. Hebræerne 11:13-40). 

Disciplene vidste, at Guds rige ikke var i dem personligt dengang, og at 
det måtte fremstå som følgende, som kom efter Lukas 17:21, viser: 

11 Men da de hørte dette, talte han en anden lignelse, fordi han 
var i nærheden af Jerusalem, og fordi de troede, at Guds rige 
straks ville vise sig (Luk 19:11). 

Kongeriget var klart i fremtiden 

Hvordan kan du se, om Riget er nær? Som en del af behandlingen af dette 
spørgsmål opremsede Jesus profetiske begivenheder (Luk 21:8-28) og 
underviste derefter: 

29 Se på figentræet og alle træerne. 30 Når de allerede spirer, ser 
og ved I selv, at sommeren er nær. 31 Således skal I også vide, når I 
ser disse ting ske, at Guds rige er nær (Luk 21,29-31). 

Jesus ønskede, at hans folk skulle følge profetiske begivenheder for at 
vide, hvornår Riget ville komme. Jesus bad andre steder sit folk om at se 
og være opmærksomme på profetiske begivenheder (Luk 21:36; Mark 
13:33-37). På trods af Jesu ord giver mange afslag på at se profetisk 
forbundne verdensbegivenheder. 

I Lukas 22 & 23 viste Jesus igen, at Guds rige var noget, der ville blive 
opfyldt i fremtiden, da han lærte: 
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15 "Med inderligt ønske har jeg ønsket at spise denne påske med 
jer, før jeg lider; 16 thi jeg siger eder: Jeg vil ikke mere æde af det, 
førend det er opfyldt i Guds Rige." 17 Så tog han bægeret, takkede 
og sagde: "Tag dette og del det imellem jer; 18 for jeg siger jer: Jeg 
vil ikke drikke af vinstokkens frugt, før Guds rige kommer” (Luk 
22,15-18). 

39 Men en af de ugudelige, som blev korsfæstet med ham, 
spottede ham, og han sagde: "Hvis du er Messias, så frels dig selv 
og frels også os." 40 Og hans ledsager irettesatte ham, og han 
sagde til ham: "Er du ikke engang bange for Gud? For du er også i 
fordømmelse med ham. 41Og det gør vi retfærdigt, fordi vi er 
værdige, for vi får gengældt efter, hvad vi har gjort, men intet 
ondt er sket af denne." 42Og han sagde til Yeshua : "Min Herre, 
husk mig, når du kommer ind i dit Rige." 43 Men Yeshua sagde til 
ham: "Amen, jeg siger dig, at i dag skal du være med mig i 
Paradis." (Lukas 23:39-43, aramæisk på almindeligt engelsk) 

Guds rige kom heller ikke så snart Jesus blev dræbt, som både Markus og 
Lukas viser os: 

43 Josef af Arimatæa, et fremtrædende rådsmedlem, som selv 
ventede på Guds rige, kom og tog mod … (Mark 15:43). 

51 Han kom fra Arimatæa, en jødernes by, som også selv ventede 
på Guds rige (Luk 23:51). 

Det er efter opstandelsen (1 Korintherbrev 15:50-55), at kristne vil blive 
født på ny for at komme ind i Guds rige, som Johannes skriver: 

3 Jesus svarede og sagde til ham: "Sandelig siger jeg dig, hvis ingen 
bliver født på ny, kan han ikke se Guds rige." 4 Nikodemus sagde 
til ham: "Hvordan kan en mand blive født, når han er gammel? 
Kan han for anden gang komme ind i sin mors liv og blive født?” 5 

Jesus svarede: "Sandelig siger jeg jer: Hvis man ikke bliver født af 
vand og ånd, kan han ikke komme ind i Guds rige (Joh 3,3-5). 
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Kun Guds folk vil se det ultimative Gudsrige efter tusindårsriget. 

Forstå nu yderligere, at efter at Jesus var opstået, underviste han igen om 
Guds rige: 

3 Han viste sig også levende efter sin lidelse ved mange 
ufejlbarlige beviser, idet han blev set af dem i fyrre dage og talte 
om de ting, der hører til Guds rige (ApG 1:3). 

Den første og sidste prædiken, som Jesus holdt, handlede om Guds rige! 
Jesus kom som budbringer for at undervise om dette rige. 

Jesus fik også apostlen Johannes til at skrive om det tusindårige Guds rige, 
der ville være på jorden. Læg mærke til, hvad han fik Johannes til at 
skrive: 

4 Jeg så sjælene hos dem, som var blevet halshuggede for deres 
vidnesbyrd om Jesus og for Guds ord, som ikke havde tilbedt 
dyret eller dets billede og ikke havde fået dets mærke på deres 
pander eller på deres hænder. Og de levede og regerede med 
Kristus i tusind år (Åb 20:4). 

Tidlige kristne lærte, at Guds tusindårige rige ville være på jorden og 
erstatte verdens regeringer, som Bibelen lærer (jf. Åbenbaringen 5:10, 
11:15). 

Hvorfor, hvis Guds rige er så vigtigt, har de fleste ikke hørt ret meget om 
det? 

Dels fordi Jesus kaldte det et mysterium: 

11 Og han sagde til dem: Eder er det givet at kende Guds riges 
hemmelighed; men for dem, der er udenfor, kommer alt i 
lignelser (Mark 4:11). 
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Selv i dag er Guds sande rige et mysterium for de fleste, ligesom meget af 
Guds plan er (se også vores gratis bog, online på www.ccog.org med 
titlen: MYSTERIET om GUDS PLAN Hvorfor skabte Gud noget? Hvorfor 
skabte Gud dig ? ). 

Overvej også, at Jesus sagde, at enden (på tidsalderen) vil komme (snart) 
EFTER at evangeliet om riget er blevet forkyndt i hele verden som et 
VIDNE: 

14 Og dette evangelium om riget vil blive prædiket i hele verden 
som et vidnesbyrd for alle folkeslagene, og så vil enden komme 
(Matt 24:14). 

At forkynde evangeliet om Guds rige er vigtigt og skal opnås i disse 
endetider. Det er et "godt budskab", da det giver det virkelige håb til 
menneskehedens dårligdomme, på trods af hvad politiske ledere kan 
lære. 

Hvis du overvejer Jesu ord, burde det være klart, at den sande kristne 
kirke burde forkynde dette riges evangelium nu. Dette bør være dens 
højeste prioritet for Kirken. Og for at gøre dette korrekt, bør flere sprog 
bruges. Dette er, hvad Guds Fortsættende Kirke stræber efter at gøre. Og 
derfor er dette hæfte blevet oversat til snesevis af sprog. 

Jesus lærte, at de fleste IKKE ville acceptere hans måde: 

13 Gå ind ad den smalle port; thi bred er Porten og bred er den 
Vej, som fører til Forbrændingen, og der er mange, som gaae ind 
ad den. 14 For snæver er porten og vanskelig er den vej, som fører 
til livet, og der er få, der finder den. (Mattæus 7:13-14) 

Evangeliet om Guds rige fører til liv! 

Det kan være interessant at bemærke, at selvom de fleste bekendende 
kristne synes uvidende om, at Kristi vægt var på at forkynde evangeliet 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf


 

21 
 

om Guds rige, har verdslige teologer og historikere ofte forstået, at det er 
det, Bibelen faktisk lærer. 

Alligevel forventede Jesus selv, at hans disciple skulle undervise i 
evangeliet om Guds rige (Luk 9: 2,60 ). Fordi det fremtidige rige vil være 
baseret på Guds love, vil det bringe fred og fremgang – og at adlyde disse 
love i denne tidsalder fører til sand fred (Salme 119:165; Ef 2:15). 

Og denne gode nyhed om riget var kendt i de Gamle Testamentes skrifter. 
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3.  Var Tað, sum Gud kendi í tí gamla 
Testament? 

Jesu første og sidste optagne prædiken involverede at forkynde 
evangeliet om Guds rige (Mark 1:14-15; ApG 1:3). 

Guds rige er noget, som jøderne på Jesu tid burde have vidst noget om, 
som det blev nævnt i deres skrifter, som vi nu kalder Det Gamle 
Testamente. 

Daniel underviste om riget 

Profeten Daniel skrev: 

40 Og det fjerde Rige skal være stærkt som Jern, for så vidt som 
Jern bryder i Stykker og smadrer alt; og som jern, der knuser, vil 
det rige gå i stykker og knuse alle de andre. 41 Hvorimod du har 
set Fødder og Tæer, dels af Potter-ler og dels af Jern, riget skal 
deles; dog skal jernets styrke være i det, ligesom du så jernet 
blandet med keramisk ler. 42 Og ligesom føddernes tæer dels var 
af jern og dels af ler, således skal riget dels være stærkt og dels 
skrøbeligt. 43 Som du så jern blandet med keramisk ler, vil de 
blande sig med menneskers sæd; men de vil ikke klæbe til 
hinanden, ligesom jern ikke blandes med ler. 44 Og i disse kongers 
dage vil himlens Gud oprette et rige, som aldrig skal ødelægges; 
og riget skal ikke overlades til andre folk; det skal bryde i stykker 
og fortære alle disse riger, og det skal stå for evigt (Daniel 2:40-
44). 

18 Men den Højestes Hellige skulle modtage Kongedømmet og eje 
Riget evindelig, ja til evig Tid. (Daniel 7:18). 

21 „Jeg så på; og det samme horn førte krig mod de hellige og 
sejrede over dem, 22 indtil den Gamle af Dage kom, og der blev 
fældet en dom til fordel for den Højestes hellige, og tiden kom, da 
de hellige skulle besidde riget . (Daniel 7:21-22) 
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Af Daniel lærer vi, at den tid vil komme, hvor Guds rige vil ødelægge 
denne verdens kongeriger og vare for evigt. Vi lærer også, at de hellige vil 
have deres del i at modtage dette rige. 

Mange dele af Daniels profetier er for vores tid i det 21. århundrede . 

Læg mærke til nogle passager fra Det Nye Testamente: 

12 De ti horn, som du så, er ti konger, som endnu ikke har 
modtaget noget kongerige, men de får magt i en time som konger 
med dyret. 13 Disse er af samme sind, og de vil give deres magt og 
magt til dyret. 14 Disse skulle føre Krig mod Lammet, og Lammet 
skal overvinde dem, thi han er Herrernes Herre og Kongernes 
Konge; og de, der er med ham, er kaldede, udvalgte og trofaste." 
(Åbenbaringen 17:12-14) 

Så vi ser i både Det Gamle og Nye Testamente konceptet om, at der vil 
være et endetids jordiske rige med ti dele, og at Gud vil ødelægge det og 
etablere sit rige. 

Esajas underviste om riget 

Gud inspirerede Esajas til at skrive om den første del af Guds rige, den 
tusindårige regering kendt som tusindårsriget, på denne måde: 

1 Der skal komme en Stang ud af Isajs Stængel, og en Kvist skal 
vokse frem af hans Rødder. 2 Herrens Ånd skal hvile over ham, 
Visdommens og Forstandens Ånd, Rådets og Styrkens Ånd, 
Kundskabens og Herrens Frygts Ånd. 

3 Hans Behag er i HERRENS Frygt, og han skal ikke dømme efter 
sine Øjnes Syn, ej heller bestemme efter hans Øres Øren; 4 Men 
med Retfærdighed skal han dømme de fattige og afgøre med 
Retfærdighed 
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for jordens sagtmodige; Han skal slå jorden med sin munds stav, 
og med sine læbers ånde slår han de ugudelige ihjel. 5 

Retfærdighed skal være hans Lænders Bælte, og Trofasthed skal 
være hans Lænders Bælte. 

6 Og Ulven skal bo hos Lammet, Leoparden skal ligge hos den 
unge Ged, Kalven og den unge Løve og Fedtet tilsammen ; Og et 
lille barn skal føre dem. 7 Koen og Bjørnen skal græsse; Deres 
unge skal ligge sammen; Og løven skal æde halm som oksen. 8. 

Ammebarnet skal lege ved kobraens hul, og det fravænnede barn 
skal stikke sin hånd i hugormens hule. 9 De skal ikke skade eller 
ødelægge på hele mit hellige Bjerg, thi Jorden skal være fuld af 
HERRENS Kundskab, som Vandet dækker Havet. 

10 Og på den dag skal der være en rod af Isaj, som skal stå som et 
banner for folket; For hedningerne skal søge ham, og hans 
hvilested skal være herligt." (Esajas 11:1-10) 

Grunden til, at jeg omtalte dette som den første del eller første fase af 
Guds rige, er, at dette er en tid, hvor det vil være fysisk (før det tidspunkt, 
hvor den hellige by, Ny Jerusalem kommer ned fra himlen, Åbenbaring 
21) og vil vare tusind år. Esajas bekræftede det fysiske aspekt af denne 
fase, da han fortsatte med: 

11 Det skal ske på den dag, at Herren atter rækker sin hånd anden 
gang for at genvinde resterne af sit folk, som er tilbage, fra 
Assyrien og Ægypten, fra Patros og Kus, fra Elam og Sinear, fra 
Hamat og havets øer. 

12 Han skal rejse et Banner for Hedningerne og samle de 
fordrevne af Israel og samle de adspredte af Juda fra Jordens fire 
Hjørner. 13 Og Efraims Misundelse skal vige, og Judas Fjender skulle 
udryddes; Efraim skal ikke misunde Juda, og Juda skal ikke plage 
Efraim. 14 Men de skulle flyve ned paa Filisternes Skulder mod 
Vesten; Sammen skal de plyndre Østens folk; de skal lægge deres 
hånd på Edom og Moab; Og Ammons folk skal adlyde dem. 15 

Herren vil tilintetgøre Ægyptens Havs Tunge; Med sin vældige 
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vind vil han ryste sin næve over floden og slå den i de syv vandløb 
og lade mennesker gå over tørskoet. 16 Der skal være en Vej for de 
resterende af hans Folk, som skal blive tilbage fra Assyrien, 
ligesom det var for Israel den Dag, han drog op fra Ægyptens 
Land. (Esajas 11:11-16) 

Esajas blev også inspireret til at skrive: 

2 Nu skal det ske i de sidste Dage , at HERRENs Hus' Bjerg skal 
blive stadfæstet paa Bjergenes Top og ophøjet over Højene; Og 
alle folkeslag skal strømme til den. 3 Mange folk skal komme og 
sige: "Kom, lad os gå op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus; Han 
vil lære os sine veje, og vi skal vandre på hans stier." Thi fra Zion 
skal loven udgå og Herrens ord fra Jerusalem. 4 Han skal dømme 
mellem Hedningerne og true mange Folk; De skal sænke deres 
Sværd til Plovjern og deres Spyd til Beskærer; Folk skal ikke løfte 
sværd mod folk, og de skal ikke mere lære krig. ... 11 Menneskets 
høje blik skal ydmyges, menneskers hovmod skal bøjes ned, og 
Herren alene skal ophøjes på den dag. (Esajas 2: 2-4,11 ) 

Det bliver således en utopisk tid med fred på jorden. I sidste ende vil 
dette være for evigt, hvor Jesus hersker. Baseret på forskellige 
skriftsteder (Salme 90:4; 92:1; Esajas 2:11; Hosea 6:2), lærer den jødiske 
Talmud, at dette varer 1.000 år (Babylonsk Talmud: Tractate Sanhedrin 
Folio 97a). 

Jeg saiah blev inspireret til også at skrive følgende: 

6 Thi et Barn er os født, en Søn er os givet; Og regeringen vil være 
på hans skulder. Og hans navn skal hedde Vidunderlig, Rådgiver, 
Mægtige Gud, Evige Fader, Fredsfyrste . 7 På hans regerings 
udbygning og fred skal der ingen ende være, over Davids trone og 
over hans rige, at beordre det og stadfæste det med ret og 
retfærdighed fra den tid og frem, ja til evig tid. Hærskarers Herres 
nidkærhed vil udføre dette. (Esajas 9:6-7) 
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Læg mærke til, at Esajas sagde, at Jesus ville komme og oprette et rige 
med en regering. Mens mange, der bekender sig til Kristus, citerer denne 
passage, især i december hvert år, har de en tendens til at overse, at den 
profeterer mere end det faktum, at Jesus ville blive født. Bibelen viser, at 
Guds rige har en regering med love over emner, og at Jesus vil være over 
det. Esajas, Daniel og andre profeterede det. 

Guds love er kærlighedens vej (Matt 22:37-40; Joh 15:10) og Guds rige vil 
blive styret baseret på disse love. Derfor vil Guds rige, på trods af hvor 
mange i verden ser det, være baseret på kærlighed. 

Salmer og mere 

Det var ikke kun Daniel og Esajas, som Gud inspirerede til at skrive om det 
kommende Guds rige. 

Ezekiel blev inspireret til at skrive, at de af Israels stammer (ikke kun 
jøderne), som blev spredt under den store trængsels tid, ville blive samlet 
i det tusindårige rige: 

17Sig derfor: Så siger Herren Gud: Jeg vil samle dig fra folkeslagene, 
samle dig fra de lande, hvor du er blevet spredt, og jeg vil give dig 
Israels land.« 18Og de vil gå derhen, og de vil tage alle dens 
Vederstyggeligheder og alle dens Vederstyggeligheder bort 
derfra. 19Da vil jeg give dem ét Hjerte, og jeg vil give en ny Aand i 
dem og tage Stenhjertet af deres Kød og give dem et Hjerte af 
Kød, 20 at de kan vandre efter mine Anordninger og holde mine 
Domme og gør dem; og de skal være mit folk, og jeg vil være 
deres Gud. 21Men hvad angår dem, hvis hjerter følger begæret efter 
deres vederstyggeligheder og deres vederstyggeligheder, deres 
gerninger vil jeg give dem over på deres hoveder, siger Herren 
Gud. (Ezekiel 11:17-21) 

Efterkommerne af Israels stammer vil ikke længere blive spredt, men vil 
adlyde Guds love og holde op med at spise afskyelige ting (3. Mosebog 
11; 5. Mosebog 14). 
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Læg mærke til følgende i Salmerne om den gode nyhed om Guds rige: 

27 Alle Verdens Ender skulle ihukomme og omvende sig til 
HERREN, og alle Folkenes Slægter skulle tilbede for dit Ansigt. 28 

Thi Riget er HERRENs, og han hersker over Hedningerne. (Salme 
22:27-28) 

6 Din trone, o Gud, er evindelig og altid; Et retfærdighedens 
scepter er dit riges scepter. (Salme 45:6) 

1 Å, syng for Herren en ny sang! Syng for Herren, hele jorden. 2 

Syng for Herren, pris hans navn; Forkynd den gode nyhed om 
hans frelse fra dag til dag. 3 Fortæl hans herlighed blandt folkene, 
hans undere blandt alle folk. (Salme 96:1-3; jf. også 1 Krønikebog 
16:23-24) 

10 Alle dine gerninger skulle prise dig, o Herre, og dine hellige 
skulle velsigne dig. 11 De skulle tale om dit Riges Herlighed og tale 
om din Magt, 12 at kundgøre Menneskenes Børn hans Mægtige 
Gerninger og hans Riges Herlighed. 13 Dit rige er et evigt rige, Og 
dit herredømme består i alle generationer. (Salme 145:10-13) 

Forskellige forfattere i Det Gamle Testamente skrev også om aspekter af 
riget (f.eks. Ezekiel 20:33; Obadias 21; Mika 4:7). 

Så da Jesus begyndte at undervise i evangeliet om Guds rige, havde hans 
umiddelbare tilhørere en vis fortrolighed med det grundlæggende 
koncept. 
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4. Lærdi Apostles undirvísa í Gospel of the?  

Mens mange opfører sig som om evangeliet blot er de gode nyheder om 
personen Jesus, er virkeligheden, at Jesu tilhængere underviste i 
evangeliet om Guds rige. Det er det budskab, som Jesus bragte. 

Apostlen Paulus skrev om Guds rige og Jesus: 

8 Og han gik ind i synagogen og talte frimodigt i tre måneder, 
tænkte og overbeviste om det, der hører til Guds rige (ApG 19:8). 

25 Og sandelig, nu ved jeg, at I alle, blandt hvilke jeg er gået og 
prædiket Guds rige (ApG 20:25). 

23 Og da de havde fastsat ham en Dag, kom mange til ham i hans 
Bolig, for hvem han forklarede og højtideligt vidnede om Guds 
Rige, idet han overtalte dem om Jesus fra både Moseloven og 
Profeterne, fra Morgen til Aften. … 31 prædiker Guds rige og 
lærer det, der vedrører Herren Jesus Kristus med al tillid, uden at 
nogen forbyder ham (ApG 28 : 23,31 ). 

Læg mærke til, at Guds rige ikke kun handler om Jesus (selvom han er en 
stor del af det), som Paulus også underviste om Jesus adskilt fra det, han 
underviste om Guds rige. 

Paulus kaldte det også Guds evangelium, men det var stadig evangeliet 
om Guds rige: 

9 … vi forkyndte jer Guds evangelium … 12 at I ville vandre værdigt 
for Gud, som kalder jer ind i sit eget rige og herlighed. (1 
Thessalonikerbrev 2: 9,12 ) 

Paulus kaldte det også Kristi evangelium (Rom 1:16). Jesu "gode 
budskab", budskabet som han underviste i.  
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Tænk på, at det ikke blot var et evangelium om Jesu Kristi person eller 
blot om personlig frelse. Paulus sagde, at Kristi evangelium omfattede at 
adlyde Jesus, hans genkomst og Guds dom: 

6 ...Gud skal med trængsel gengælde dem, som plager jer, 7 og 
give jer, der er urolige, hvile hos os, når Herren Jesus åbenbares 
fra himlen med sine mægtige engle, 8 i flammende ild, der hævner 
sig på dem, som ikke kender Gud, og på dem, som ikke adlyder 
vor Herre Jesu Kristi evangelium. 9 Disse skal straffes med evig 
ødelæggelse fra Herrens åsyn og fra hans krafts herlighed, 10 når 
han kommer, på den dag, for at blive herliggjort i sine hellige og 
beundret blandt alle dem, som tror, fordi vort vidnesbyrd blandt 
jer blev troet (2 Thessalonikerbrev 1:6-10). 

Det Nye Testamente viser, at riget er noget, vi skal modtage, ikke at vi nu 
fuldt ud besidder det: 

28 vi får et rige, som ikke kan rokkes (Hebræerne 12:28). 

Vi kan fatte og se frem til at være en del af Guds rige nu, men er ikke helt 
gået ind i det. 

Paulus bekræftede specifikt, at man ikke fuldt ud kommer ind i Guds rige 
som et dødeligt menneske, som det sker efter opstandelsen: 

50 Se, dette siger jeg, brødre, at kød og blod ikke kan arve Guds 
rige; korruption arver heller ikke uforkrænkelighed. 51 Se, jeg 
fortæller jer et mysterium: Vi skal ikke alle sove, men vi skal alle 
forvandles – 52 i et øjeblik, i et øjeblik, ved den sidste basun. For 
basunen skal lyde, og de døde skal opstå uforgængelige, og vi skal 
forvandles (1 Kor 15:50-52). 

1 Jeg befaler dig derfor for Gud og Herren Jesus Kristus, som skal 
dømme levende og døde ved hans tilsynekomst og hans rige 

(2 Timoteus 4:1). 
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Paulus lærte ikke kun det, men at Jesus ville overgive riget til Gud 
Faderen: 

20 Men nu er Kristus opstanden fra de Døde og er blevet 
Førstegrøden af dem, som ere hensovede. 21 Thi da døden er 
kommet ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet 
ved et menneske. 22 Thi ligesom alle dør i Adam, saaledes skal alle 
gøres levende i Christus. 23 Men hver i sin egen Orden: Kristus den 
Førstegrøde , derefter de, som hører Kristus til ved hans komme. 
24 Så kommer enden, da han overgiver riget til Gud Fader, når han 
gør ende på al herredømme og al myndighed og magt. 25 Thi han 
skal regere, indtil han har lagt alle Fjender under sine Fødder. (1 
Korintherbrev 15:20-25). 

Paulus lærte også, at uretfærdige (budbrydere) ikke vil arve Guds rige: 

9 Ved I ikke, at de uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Lad dig 
ikke snyde. Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller 
ægteskabsbrydere eller homoseksuelle eller sodomitter, 10 eller 
tyve eller begærlige eller drukkenbolte eller spottere eller 
afpressere vil arve Guds rige (1 Korintherbrev 6:9-10). 

19 Nu er kødets gerninger åbenbare, som er: utroskab, utugt, 
urenhed, utugt, 20 afgudsdyrkelse, trolddom, had, stridigheder, 
jalousi, vredesudbrud, selviske ambitioner, splid, kætteri, 21 

misundelse, mord, druk, fester og lignende; hvorom jeg på 
forhånd siger jer, ligesom jeg også har sagt jer tidligere, at de, der 
praktiserer sådanne ting, ikke skal arve Guds rige (Galaterne 5:19-
21). 

5 Thi dette ved I, at ingen utugter, uren eller begærlig mand, som 
er en afgudsdyrker, har nogen arv i Kristi og Guds rige (Ef 5:5). 

Gud har standarder og kræver omvendelse fra synd for at kunne komme 
ind i hans rige. Apostlen Paulus advarede om, at nogle ikke ville lære, at 
Jesu evangelium er svaret, men en anden er: 
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3 Nåde være med jer og fred fra Gud Fader og vor Herre Jesus 
Kristus, 4 som gav sig selv for vore synder, for at han skulle udfri 
os fra denne nuværende onde tidsalder efter vor Guds og Faders 
vilje, 5 ham være ære for evigt og altid. Amen. 6 Jeg undrer mig over, 
at du saa snart vender dig bort fra ham, som kaldte dig i Kristi 
Naade, til et andet Evangelium, 7 som ikke er et andet; men der er 
nogle, som plager dig og ønsker at fordreje Kristi evangelium. 8 

Men selv om vi eller en Engel fra Himmelen prædiker Eder noget 
andet Evangelium, end det vi have prædiket Eder, da være ham 
forbandet. 9 Som vi før have sagt, så siger jeg nu atter: dersom 
nogen forkynder eder et andet Evangelium, end det I have 
modtaget, ham være forbandet. (Galaterne 1:3-9) 

3 Men jeg frygter, at ligesom Slangen forførte Eva ved sin Liste, 
saaledes maa eders Sind blive fordærvet fra den Enfoldighed, som 
er i Kristus. 4 Thi dersom den, som kommer, forkynder en anden 
Jesus, som vi ikke have prædiket, eller dersom I faae en anden 
Aand, som I ikke have faaet, eller et andet Evangelium, som I ikke 
have antaget, da maa I godt tåle det! (2 Korintherbrev 11:3-4) 

Hvad var det "andet" og det "anderledes", faktisk falske, evangelium? 

Det falske evangelium har forskellige dele. 

Generelt er det falske evangelium at tro, at du ikke behøver at adlyde 
Gud og virkelig stræbe efter at leve tro mod hans måde, mens du hævder 
at kende Gud (jf. Matthæus 7:21-23). Det har en tendens til at være 
egoistisk orienteret. 

Slangen lokkede Eva til at falde for et falsk evangelium for næsten 6000 år 
siden (1. Mosebog 3) – og mennesker har troet, at de ved bedre end Gud 
og burde afgøre godt og ondt for sig selv. Ja, efter Jesus kom, blev hans 
navn ofte knyttet til forskellige falske evangelier – og dette har fortsat og 
vil fortsætte ind i den sidste Antikrists tid. 



 

34 
 

Nu tilbage på apostlen Paulus' tid, var det falske evangelium i det 
væsentlige en gnostisk/mystisk blanding af sandhed og vildfarelse. 
Gnostikere troede grundlæggende, at særlig viden var det, der var 
nødvendigt for at opnå åndelig indsigt, herunder frelse. Gnostikere havde 
en tendens til at tro, at det, kødet gjorde, ikke havde nogen særlig 
betydning, og de var imod at adlyde Gud i sager som den syvendedags 
sabbat. En sådan falsk leder var Simon Magus, som blev advaret af 
apostlen Peter (ApG 8:18-21). 

Men det er ikke nemt 

Det Nye Testamente viser, at Filip underviste i Guds rige: 

5 Så gik Filip ned til byen Samaria og prædikede Kristus for dem. … 
12 de troede Filip, da han forkyndte det om Guds rige … (ApG 8: 
5,12 ). 

Men Jesus, Paulus og disciplene lærte, at det ikke er let at komme ind i 
Guds rige: 

24Og da Jesus så, at han blev meget bedrøvet, sagde han: "Hvor er 
det svært for dem, som har rigdom, at komme ind i Guds rige! 25 

For det er lettere for en kamel at gå gennem et nåleøje end for en 
rig at komme ind i Guds rige." 

26Og de, som hørte det, sagde: "Hvem kan da blive frelst?" 

27 Men han sagde: "Det, som er umuligt for mennesker, er muligt 
for Gud." (Luk 18:24-27) 

22 "Vi skal gennem mange trængsler komme ind i Guds rige " ( 
ApG 14:22). 

3 Vi er forpligtet til altid at takke Gud for jer, brødre, som det er 
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passende, fordi eders Tro vokser overordentlig, og Kærligheden 
hos enhver af jer alle er overflod til hinanden, 4 for at vi selv roser 
os af jer blandt Guds Menigheder for jeres tålmodighed og tro i 
alle jeres forfølgelser og trængsler, som I udholder, 5 hvilket er et 
aabenbart Vidnesbyrd om Guds retfærdige Dom, at I maa ansees 
for Guds Rige værd, for hvilket I og lider; 6 efterdi det er 
retfærdigt for Gud med Trængsel at gengælde dem, som plage 
eder, 7 og give eder, som plage eder, hvile hos os, naar den Herre 
Jesus aabenbares fra Himmelen med sine mægtige engle (2 
Thessalonians 1:3-7). ). 

På grund af vanskelighederne er det kun nogle, der nu bliver kaldet og 
udvalgt i denne tidsalder til at være en del af det (Mattæus 22:1-14; Joh 
6:44; Hebræerbrevet 6:4-6). Andre vil blive kaldt senere, da Bibelen viser, 
at de "der fejlede i ånden, vil komme til forståelse, og de, der klagede, vil 
lære lære" (Esajas 29:24). 

Apostlen Peter lærte, at riget var evigt, og at Guds evangelium skal 
adlydes flittigt, ellers ville der være dom: 

10 Derfor, brødre, vær endnu mere flittige til at gøre jeres kaldelse 
og udvælgelse sikker, for hvis I gør disse ting, vil I aldrig snuble; 11 

for således skal der gives jer rigelig adgang til vor Herre og Frelser 
Jesu Kristi evige rige (2 Peter 1:10-11). 

17 Thi Tiden er kommen, at Dom skal begynde ved Guds Hus; og 
hvis det begynder med os først, hvad vil så være enden for dem, 
som ikke adlyder Guds evangelium? (1 Peter 4:17). 

De sidste bøger om Bibelen og Riget 

Bibelen lærer, at "Gud er kærlighed" (1 Joh 4:8,16) og Jesus er Gud (Joh 
1:1,14) - Guds rige vil have en konge, som er kærlighed, og hvis love 
støtter kærlighed, ikke had (jf. Åbenbaringen 22:14-15). 
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Bibelen viser også, at Gud vil sende en engel, som vil forkynde det evige 
evangelium om Guds rige (Åbenbaringen 14:6-7) og derefter en anden 
engel for at påpege, at selvom det ser ud til at være stort, falder Babylon 
(Åbenbaringen 14:8-9). Disse budskaber vil være overnaturlige 
bekræftelser på det evangelium, som verden tidligere vil have modtaget 
som et vidne og ser ud til at være faktorer for den "store skare" , som 
kommer til Gud i enden (Åb 7:9-14). I modsætning til den endelige 
babylonske magt, der vil opstå og falde (jf. Åbenbaringen 18:1-18), varer 
den sidste fase af Guds rige for evigt: 

15 Så lød det fra den syvende engel: Og der lød høje røster i 
himlen, som sagde: "Denne verdens riger er blevet vor Herres og 
hans Kristi rige, og han skal herske i al evighed!" (Åbenbaringen 
11:15). 

Jesus vil regere i riget! Og Bibelen afslører to af hans titler: 

16 Og han har på sin kappe og på sit lår et navn skrevet: 
KONGERNES KONGE OG HERRENS HERRE (Åbenbaringen 19:16). 

Men er Jesus den eneste, der vil regere? Læg mærke til denne passage: 

4 Og jeg så troner, og de satte sig på dem, og dommen blev 
overgivet til dem. Så så jeg sjælene hos dem, som var blevet 
halshugget for deres vidnesbyrd om Jesus og for Guds ord, som 
ikke havde tilbedt dyret eller dets billede og ikke havde fået dets 
mærke på deres pander eller på deres hænder. Og de levede og 
regerede med Kristus i tusind år. . . 6 Salig og hellig er den, som 
har del i den første opstandelse. Over sådanne har den anden 
død ingen magt, men de skal være Guds og Kristi præster og skal 
regere med ham i tusind år (Åbenbaringen 20: 4,6 ). 

Sande kristne vil opstå til at regere med Kristus i tusind år! Fordi riget vil 
vare evigt (Åbenbaringen 11:15), men den nævnte regeringstid var kun 
tusind år. Det er grunden til, at jeg tidligere omtalte dette som den første 
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fase af riget – den fysiske, den tusindårige fase i modsætning til den 
sidste, mere åndelige fase. 

Nogle få begivenheder er opført i Åbenbaringens Bog, som finder sted 
mellem de tusindårige og sidste faser af Guds rige: 

7Når nu de tusinde år er udløbet, skal Satan løslades fra sit fængsel 
8 og han vil gå ud for at bedrage folkeslagene, som er i jordens fire 
hjørner, Gog og Magog, for at samle dem til kamp, hvis antal er 
som havets sand. … 11 Så så jeg en stor hvid trone og ham, som 
sad på den, for hvis ansigt jorden og himlen flygtede. Og der blev 
ikke fundet plads til dem. 12 Og jeg så de døde, små og store, stå 
for Gud, og bøger blev åbnet. Og en anden bog blev åbnet, som 
er Livets Bog. Og de døde blev dømt efter deres gerninger, efter 
det, der er skrevet i bøgerne. 13 Havet gav de døde, som var i det, 
og Døden og Hades overgav de døde, som var i dem. Og de blev 
dømt, hver efter sine gerninger. 14 Da blev Døden og Dødsriget 
kastet i Ildsøen. Dette er det andet dødsfald. 15 Og enhver, der 
ikke fandtes skrevet i Livets Bog, blev kastet i ildsøen 
(Åbenbaringen 20:7-8, 11-15). 

Åbenbaringens Bog viser, at der vil være en senere fase, der kommer 
efter den tusindårige regeringstid og efter den anden død: 

1 Nu så jeg en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og 
den første jord var forsvundet. Der var heller ikke mere hav. 2 Da 
så jeg, Johannes, den hellige Stad, det nye Jerusalem, komme ned 
fra Himmelen fra Gud, beredt som en Brud, der er smykket for sin 
Mand. 3 Og jeg hørte en høj røst fra himlen sige: "Se, Guds 
tabernakel er hos mennesker, og han vil bo hos dem, og de skal 
være hans folk. Gud selv vil være med dem og være deres Gud. 4 

Og Gud vil tørre enhver Taare af deres Øjne; der skal ikke mere 
være død, ej heller sorg eller gråd. Der skal ikke mere være 
smerte, for de tidligere ting er forsvundet." (Åbenbaringen 21:1-
4) 
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1 Og han viste mig en ren flod af livets vand, klar som krystal, 
udgående fra Guds og Lammets trone. 2 Midt på dens gade og på 
begge sider af floden stod livets træ, som bar tolv frugter, og 
hvert træ gav sin frugt hver måned. Træets blade var til 
helbredelse af nationerne. 3 Og der skal ikke mere være 
forbandelse , men Guds og Lammets trone skal være i den, og 
hans tjenere skulle tjene ham. 4 De skulle se hans Ansigt, og hans 
Navn skal være paa deres Pande. 5 Der skal ikke være nat der: de 
behøver ingen lampe eller solens lys, for Herren Gud lyser dem. 
Og de skal regere i al evighed. (Åbenbaringen 22:1-5) 

Læg mærke til, at denne regeringstid, som er efter de tusind år, omfatter 
Guds tjenere og varer for evigt. Den hellige by, som blev forberedt i 
himlen, vil forlade himlen og komme ned til jorden. Dette er begyndelsen 
på den sidste fase af Guds rige. En tid uden MERE SMERTE ELLER 
LIDELSER! 

De sagtmodige vil arve jorden (Matt 5:5) og alle ting (Åb 21:7). Jorden, 
inklusive den hellige by, som vil være på den, vil blive bedre, fordi Guds 
veje vil blive implementeret. Indse at: 

7 Der vil ingen ende være på hans regerings forøgelse og fred 
(Esajas 9:7). 

klart , at der vil være vækst, efter at den sidste fase af Guds rige er 
begyndt, da alle vil adlyde Guds regering. 

Dette bliver en meget herlig tid: 

9 Men som skrevet er: "Øjet har ikke set, og øret har ikke hørt, og 
det er ikke kommet ind i menneskets hjerte, hvad Gud har beredt 
for dem, som elsker ham." 10 Men Gud har åbenbaret dem for os 
ved sin Ånd (1 Korintherbrev 2:9-10). Det er en tid med 
kærlighed, glæde og evig trøst. Det bliver en fantastisk tid! Guds 
rige vil give en fantastisk bedre evighed. Vil du ikke have din del i 
det? 
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5. Sources uttanfyri New Testament lærdi 
Guðs. 

Troede de første Kristi professorer, at de skulle forkynde evangeliet om et 
bogstaveligt Guds rige? 

Ja. 

For år siden, i et foredrag holdt af professor Bart Ehrman fra University of 
North Carolina, understregede han gentagne gange og korrekt, at i 
modsætning til de fleste bekendende kristne i dag, forkyndte Jesus og 
hans tidlige tilhængere Guds rige. Selvom Dr. Ehrmans overordnede 
forståelse af kristendommen adskiller sig meget fra Guds Fortsættende 
Kirke, er vi enige om, at evangeliet om riget er det, Jesus selv forkyndte 
og hans tilhængere troede på. Vi er også enige om, at mange hævdede 
kristne i dag ikke gør det. forstå det. 

Den ældste bevarede skrift og prædiken efter det nye testamente 

Guds rige var en væsentlig del af, hvad der hævdes at være "den ældste 
komplette kristne prædiken, der har overlevet" (Holmes MW Ancient 
Christian Sermon. The Apostolic Fathers: Greek Texts and English 
Translations, 2. udg. Baker Books, Grand Rapids, 2004, s. 102). Denne 
gamle kristne prædiken indeholder disse udsagn om den: 

5:5 Desuden ved I, brødre, at vort ophold i kødets verden er 
ubetydeligt og forbigående, men Kristi løfte er stort og 
vidunderligt: Hvil i det kommende rige og evigt liv. 

Ovenstående udtalelse viser, at riget ikke er nu, men vil komme og være 
evigt. Desuden hedder det i denne gamle prædiken: 

6:9 Hvis nu selv sådanne retfærdige mænd som disse ikke er i 
stand til ved hjælp af deres egne retfærdige gerninger at frelse 
deres børn, hvilken sikkerhed har vi så for at komme ind i Guds 
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rige, hvis vi undlader at holde vores dåb ren og ubesmittet? Eller 
hvem vil være vores talsmand, hvis vi ikke er blevet fundet at 
have hellige og retfærdige gerninger? 9:6 Lad os derfor elske 
hinanden, så vi alle kan komme ind i Guds rige. 11:7 Derfor, hvis vi 
ved, hvad der er ret i Guds øjne, vil vi gå ind i hans rige og 
modtage løfter, som "øret ikke har hørt, ej heller øje set, og 
menneskets hjerte har ikke forestillet sig." 

12:1 Lad os derfor vente time for time på Guds rige i kærlighed og 
retfærdighed, eftersom vi ikke kender dagen for Guds 
åbenbaring. 12:6 siger han: min Faders rige skal komme. 

Ovenstående udsagn viser, at der er brug for kærlighed gennem et 
ordentligt liv, at vi stadig ikke er kommet ind i Guds rige, og at det sker 
efter dagen for Guds tilsynekomst – altså efter at Jesus vender tilbage 
igen. Det er Faderens rige, og riget er ikke kun Jesus. 

Det er interessant, at den ældste tilsyneladende kristne prædiken, som 
Gud har tilladt at overleve, lærer det samme Guds rige, som Det Nye 
Testamente lærer, og Guds Fortsættende Kirke nu lærer (det er muligt, at 
det kunne være fra en egentlig Guds Kirke, men mit begrænsede 
kendskab til græsk begrænser min evne til at afgive en mere fast 
erklæring). 

Andet århundredes kirkeledere og rigets evangelium 

Det skal bemærkes i begyndelsen af det 2. århundrede, at Papias , en 
hører af Johannes og en ven af Polycarp og anset for at være en helgen af 
romersk-katolikker, underviste i tusindårsriget. Eusebius skrev, at Papias 
lærte: 

... der vil være et årtusinde efter opstandelsen fra de døde, når 
Kristi personlige regeringstid vil blive etableret på denne jord. 
(Fragmenter af Papias , VI. Se også Eusebius, Kirkens historie, bog 
3, XXXIX, 12) 
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Papias lærte, at dette ville være en tid med stor overflod: 

På samme måde [sagde han], at et hvedekorn ville give ti 

tusinde aks, og at hvert aks ville have ti tusinde korn, og hvert 
korn ville give ti pund klart, rent, fint mel; og at æbler, og frø og 
græs ville producere i lignende proportioner; og at alle dyr, der da 
kun lever af jordens produktioner, ville blive fredelige og 
harmoniske og være i fuldkommen underkastelse under 
mennesket. ” [Vidnesbyrd om disse ting bæres skriftligt af Papias , 
en gammel mand, som var en hører af Johannes og en ven af 
Polycarp, i den fjerde af hans bøger; for fem bøger er komponeret 
af ham...] (Fragments of Papias , IV) 

Brevet til Korintherne efter Det Nye Testamente siger: 

42:1-3 Apostlene modtog evangeliet for os fra Herren Jesus Kristus; 
Jesus Kristus blev udsendt fra Gud. Så er Kristus fra Gud, og 
apostlene er fra Kristus. Begge kom derfor af Guds vilje i den 
fastsatte rækkefølge. Da de derfor havde modtaget en befaling og 
var blevet fuldkommen sikre ved vor Herre Jesu Kristi opstandelse 
og bekræftet i Guds ord med Helligåndens fuld vished, gik de ud 
med det glade budskab, at Guds rige skulle komme. 

Polycarp af Smyrna var en tidlig kristen leder, som var en discipel af 
Johannes, den sidste af de oprindelige apostle, der døde. Polycarp c. 120-
135 e.Kr. lærte : 

Salige er de fattige og de, der forfølges for retfærdighedens skyld, 
for Guds rige er deres. (Polycarp. Brev til Filipperne, kapitel II. Fra 
Ante-Nicene Fathers, bind 1 som redigeret af Alexander Roberts & 
James Donaldson. American Edition, 1885) 

Da vi ved, at "Gud ikke hånes", burde vi vandre værdigt til hans 
bud og herlighed ... For det er godt, at de bliver afskåret fra de 
lyster, der er i verden, eftersom "enhver lyst strider imod ånden; 
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"og "hverken utugtige eller kvindelige eller misbrugere af sig selv 
med menneskeheden skal arve Guds rige, " eller de, der gør ting, 
der er inkonsekvente og upassende. (ibid, kapitel V) 

Lad os da tjene ham i frygt og med al ærbødighed, ligesom han 
selv har befalet os, og som apostlene, der prædikede evangeliet 
for os, og profeterne, der forud forkyndte Herrens komme. (ibid, 
kapitel VI) 

Ligesom andre i Det Nye Testamente lærte Polykarp, at de retfærdige, 
ikke de bud, der bryder, skal arve Guds rige. 

Følgende blev også hævdet at være blevet undervist af Polycarp: 

Og den følgende sabbat sagde han; 'Hør min formaning, elskede 
Guds børn. Jeg besværgede jer, da biskopperne var til stede, og 
nu formaner jeg igen jer alle til at vandre sømmeligt og værdigt 
på Herrens vej... Våg jer, og vær igen rede, lad ikke jeres hjerter 
tynges, det nye bud angående kærlighed til hinanden, så 
manifesterer hans komme pludselig som et hurtigt lyn, den store 
dom ved ild, det evige liv, hans udødelige rige. Og alt, hvad der er 
lært af Gud, ved I, når I gransker de inspirerede skrifter, indgraver 
med Helligåndens pen i jeres hjerter, så budene kan blive 
uudsletteligt i jer.' (Life of Polycarp, kapitel 24. JB Lightfoot, The 
Apostolic Fathers, bind 3.2, 1889, s. 488-506) 

Melito af Sardis, som var en leder af Guds Kirke, ca. 170 e.Kr., lærte: 

For sandelig loven udstedt i evangeliet – den gamle i det nye, 
begge udgået sammen fra Zion og Jerusalem; og budet udstedt i 
nåde, og forbilledet i det færdige produkt, og lammet i Sønnen, 
og fårene i et menneske, og mennesket i Gud... 

Men evangeliet blev forklaringen på loven og dens 

opfyldelse , mens kirken blev sandhedens forrådshus... 
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Det er ham, der befriede os fra slaveri til frihed, fra mørke til lys, 
fra død til liv, fra tyranni til et evigt rige. ( Melito . Homily On the 
Passover. Vers 7 ,40 , 68. Oversættelse fra Kerux : The Journal of 
Online Theology. 
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

Således var Guds rige kendt for at være noget evigt, og ikke blot den 
nuværende kristne eller katolske kirke og inkluderede Guds lov. 

En anden skrift fra midten af det sene andet århundrede opfordrer folk til 
at se til kongeriget: 

Derfor, lad ingen af jer længere forkaste eller se tilbage, men 
villigt nærme sig evangeliet om Guds rige. (Roman Clement. 
Recognitions, Bog X, Kapitel XLV. Uddrag fra Ante-Nicene Fathers, 
bind 8. Redigeret af Alexander Roberts & James Donaldson. 
American Edition, 1886) 

Desuden, mens det tilsyneladende ikke er skrevet af en i den sande kirke, 
bruger skriften fra midten af det andet århundrede med titlen The 
Shepherd of Hermas i oversættelsen af Roberts & Donaldson udtrykket 
"Guds rige" fjorten gange. 

Sande kristne, og endda mange, der kun bekender Kristus, vidste noget 
om Guds rige i det andet århundrede. 

Selv den katolske og østortodokse helgen Irenæus forstod, at efter 
opstandelsen ville kristne komme ind i Guds rige. Læg mærke til, hvad 
han skrev, ca. 180 e.Kr.: 

For sådan er tilstanden for dem, der har troet, da Helligånden 
bestandig opholder sig i dem, som blev givet af ham i dåben, og 
som beholdes af modtageren, hvis han vandrer i sandhed og 
hellighed og retfærdighed og tålmodig udholdenhed. For denne 
sjæl har en opstandelse i dem, der tror, og legemet modtager 
sjælen igen, og sammen med den, ved Helligåndens kraft, bliver 
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det oprejst og går ind i Guds rige . (Irenaeus, St., Biskop af Lyon. 
Oversat fra armensk af Armitage Robinson. Demonstrationen af 
den apostoliske forkyndelse, kapitel 42. Wells, Somerset, okt. 
1879. Som offentliggjort i SOCIETY FOR PROMOTING CHRISTIAN 
WOWLEDGE. NEW YORK: THE MACMILLAN CO, 1920). 

Theophilus af Antiokia lærte: 

Jeg nævner kun hans godhed; hvis jeg kalder ham Rige, nævner 
jeg kun hans herlighed ... For hvis han havde gjort ham udødelig 
fra begyndelsen, ville han have gjort ham til Gud. … Derfor gjorde 
han ham hverken udødelig eller dødelig, men, som vi har sagt 
ovenfor, i stand til begge dele; så hvis han tilbøjelig til det 
udødelige, idet han holder Guds befaling, skulle han modtage 
udødelighed som belønning fra ham og blive Gud. ( Theophilus , 
To Autolycus , 1:3, 2:27) 

Den katolske helgen Hippolytus skrev i det tidlige tredje århundrede: 

Og du skal modtage Himmeriget, du, som, mens du opholdt dig i 
dette liv, kendte den himmelske konge. Og du skal være en 
følgesvend af Guddommen og en medarving med Kristus, ikke 
længere slave af lyster eller lidenskaber og aldrig mere spildt af 
sygdom. For du er blevet Gud; for hvilke lidelser du end led, mens 
du var et menneske, dem gav han dig, fordi du var dødelig , men 
hvad det end er i overensstemmelse med Gud at meddele, dem 
har Gud lovet at give dig, fordi du er blevet guddommeliggjort og 
født til udødelighed. (Hippolytus. Gendrivelse af alle kætterier, 
bog X, kapitel 30) 

Målet for mennesker er at blive guddommeliggjort i det kommende Guds 
rige. 

Problemer i det andet og tredje århundrede 
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På trods af dens udbredte accept rejste sig i det andet århundrede en 
anti-lov frafalden leder ved navn Marcion . Marcion underviste imod Guds 
lov, sabbatten og det bogstavelige Guds rige. Selvom han blev fordømt af 
Polycarp og andre, havde han kontakt med Romerkirken i et stykke tid og 
så ud til at have indflydelse der. 

I det andet og tredje århundrede blev allegorister etableret i Alexandria 
(Ægypten). Mange allegorister var imod doktrinen om det kommende 
rige. Læg mærke til rapporten om nogle af disse allegorister: 

Dionysius blev født af en ædel og velhavende hedensk familie i 
Alexandria, og blev uddannet i deres filosofi. Han forlod de 
hedenske skoler for at blive elev af Origenes, som han efterfulgte 
i ledelsen af den kateketiske skole i Alexandria ... 

Clement, Origenes og den gnostiske skole fordærvede de hellige 
oraklers doktriner ved deres fantasifulde og allegoriske 
fortolkninger...de opnåede sig selv navnet "Allegorister." Nepos 
bekæmpede offentligt allegoristerne og fastholdt, at der vil være 
en Kristi regeringstid på jorden ... 

Dionysius disputerede med tilhængerne af Nepos, og efter hans 
beretning ... " en sådan tilstand som nu eksisterer i Guds rige." 
Dette er den første omtale af Guds rige, der eksisterer i kirkernes 
nuværende tilstand... 

Nepos irettesatte deres fejl og viste, at Himmeriget ikke er 
allegorisk, men er vor Herres bogstavelig kommende rige i 
opstandelsen til evigt liv... 

Så ideen om riget, der kommer i tingenes nuværende tilstand, 
blev udtænkt og frembragt i den gnostiske skole af allegorister i 
Egypten, 200 til 250 e.Kr., et helt århundrede før imperiets 
biskopper kom til at blive betragtet som beboere af tronen … 
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Clement opfattede ideen om Guds rige som en tilstand af sand 
mental viden om Gud. Origenes fremførte det som en åndelig 
betydning skjult i Skriftens almindelige bogstav . (Ward, Henry 
Dana. The Gospel of the Kingdom: A Kingdom Not of this World; 
Not in this World; But to Come in the Heavenly Country, of the 
Resurrection from the Dead and of Restitution of All Things. 
Udgivet af Claxton, Remsen & Hafffelfinger , 1870, s. 124-125) 

Mens biskop Nepos således underviste i evangeliet om Guds rige, 
forsøgte allegoristerne at komme med en falsk, mindre bogstavelig 
forståelse af det. Biskop Apollinaris af Hierapolis forsøgte også at 
bekæmpe allegoristernes fejl omtrent på samme tid. De virkelig i Guds 
Kirke stod for sandheden om det bogstavelige Guds rige gennem 
historien. 

Herbert W. Armstrong underviste i rigets evangelium, plus 

I det 20. århundrede skrev afdøde Herbert W. Armstrong: 

Fordi de forkastede Kristi evangelium. . . , måtte verden erstatte 
noget andet i stedet. De var nødt til at opfinde en forfalskning! Så 
vi har hørt Guds rige tale om som blot en smuk floskel – en dejlig 
følelse i menneskelige hjerter – der reducerer det til et æterisk, 
uvirkeligt INTET! Andre har misforstået, at "KIRKEN" er riget. . . 
Profeten Daniel, som levede 600 år før Kristus, vidste, at Guds 
rige var et rigtigt rige - en regering, der regerede over 

bogstavelige MENNESKER på jorden. . . 

Her . . . er Guds forklaring på, hvad GUDS RIGE ER: "Og i disse 
kongers dage..."--det er her tale om de ti tæer, en del af jern og 
en del af sprødt ler. Dette, ved at forbinde profetien med Daniel 
7, og Åbenbaringen 13 og 17, refererer til de nye FORENEDE 
STATE AF EUROPA, som nu er ved at dannes. . . foran dine øjne! 
Åbenbaringen 17:12 gør det tydeligt, at det skal være en forening 
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af TI KONGER ELLER KONGERIGE, der (Åb. 17:8) skal genoplive det 
gamle ROMERIGE RIGE . . . 

Når Kristus kommer, kommer han som kongernes KONGE og 
hersker over hele jorden (Åb. 19:11-16); og HANS RIGE – GUDS 
RIGE – sagde Daniel, skal FORBRUGTE alle disse verdslige riger. 
Åbenbaringen 11:15 siger det med disse ord: "Denne verdens 
riger er blevet VORES HERRES OG HANS KRISTI RIGER, og han skal 
herske i al evighed"! Dette er GUDS RIGE. Det er SLUTTEN på 
nuværende regeringer – ja, og endda USA og de britiske nationer. 
De skal da blive Herrens JESUS KRISTIs riger – REGERINGERNE –, 
dengang kongernes KONGE over hele jorden. Dette gør det 
fuldstændig klart, at GUDS RIGE er en bogstavelig REGERING. 
Ligesom Det kaldæiske Rige var et RIGE – ligesom Romerriget var 
et RIGE – så er GUDS RIGE en regering. Det er at overtage 
REGERINGEN af verdens NATIONER. Jesus Kristus blev FØDT til at 
være en KONGE - en HERSK! . . . 

Den samme Jesus Kristus, som gik over bakkerne og dalene i Det 
Hellige Land og Jerusalems gader for mere end 1.900 år siden, 
kommer igen. Han sagde, at han ville komme igen. Efter at han 
var blevet korsfæstet, oprejste Gud ham fra de døde efter tre 
dage og tre nætter (Matt. 12:40; ApG 2:32; 1. Kor. 15:3-4). Han 
steg op til Guds trone. Hovedkvarter for universets regering (ApG 
1:9-11; Hebr. 1:3; 8:1; 10:12; Åb. 3:21).  

Han er lignelsens "adelsmand", som gik til tronen af 

Gud - det "fjerne land" - for at blive kronet som konge af konger 
over alle nationer og derefter vende tilbage til jorden (Luk 19:12-
27).  

Igen er han i himlen indtil "tiderne for alle tings genoprettelse" 
(ApG 3:19-21). Restitution betyder genoprettelse til en tidligere 
tilstand eller tilstand. I dette tilfælde genoprettelsen af Guds 
regering på jorden og dermed genoprettelsen af verdensfreden 
og utopiske forhold.  
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Nuværende verdensuro, eskalerende krige og stridigheder vil 
klimaks i verdensproblemer så store, at medmindre Gud griber 
ind, ville intet menneskeligt kød blive frelst i live (Matt. 24:22). På 
selve sit klimaks, hvor forsinkelse ville resultere i at sprænge alt 
liv væk fra denne planet, vil Jesus Kristus vende tilbage. Denne 
gang kommer han som guddommelig Gud. Han kommer i al den 
universets regerende Skabers kraft og herlighed. (Matt. 24:30; 
25:31.) Han kommer som "kongernes konge og herrernes Herre" 
(Åb. 19:16), for at etablere verdens superregering og regere alle 
nationer "med en jernstang ” (Åb. 19:15; 12:5) . . . 

Kristus uvelkommen? 

Men vil menneskeheden råbe af glæde og byde ham velkommen i 
vanvittig ekstase og entusiasme - vil selv den traditionelle 
kristendoms kirker? 

De vil ikke! De vil tro, fordi Satans falske tjenere (2. Kor. 11:13-15) 
har bedraget dem, at han er Antikrist. Kirkerne og nationerne vil 
blive vrede over hans komme (Åb. 11:15 med 11:18), og 
militærstyrkerne vil faktisk forsøge at bekæmpe ham for at 
ødelægge ham (Åb. 17:14)! 

Nationerne vil være engageret i det klimaksiske slag i den 
kommende 3. Verdenskrig med kampfronten ved Jerusalem (Zak. 
14:1-2), og så vil Kristus vende tilbage. I overnaturlig kraft vil han 
"kæmpe mod de nationer", der kæmper mod ham (vers 3). Han 
vil fuldstændig besejre dem (Åb. 17:14)! "Hans fødder skal stå på 
den dag på Oliebjerget," et meget kort stykke øst for Jerusalem 
(Zak. 14:4). (Armstrong HW. Tidernes Mysterium, 1984) 

Bibelen erklærer, at Jesus vil vende tilbage, og han vil vinde, men alligevel 
vil mange kæmpe mod ham (Åbenbaringen 19:19). Mange vil hævde 
(baseret på forkert forståelse af Bibelens profetier, men delvist på grund 
af falske profeter og mystikere), at den tilbagevendende Jesus er den 
endelige Antikrist! 



 

50 
 

Følgende er også fra Herbert Armstrong: 

Sand religion - Guds sandhed bemyndiget med Guds kærlighed 
givet af Helligånden... UUDTALLIG Glæde ved at kende Gud og 
Jesus Kristus - over at kende SANDHED - og varmen fra Guds 
guddommelige KÆRLIGHED!... 

Guds sande kirkes lære er ganske enkelt dem om at "leve efter 
hvert ord" i Bibelen... 

Mennesker skal vende sig fra vejen for "få" til vejen for "give" - 
Guds måde at elske. 

EN NY CIVILISATION skal nu gribe jorden! (ibid) 

DEN NYE CIVILISATION er Guds Rige. At forkynde, at en ny civilisation skal 
komme og være baseret på kærlighed, er en stor del af, hvad det sande 
evangelium om riget, som Jesus og hans tilhængere underviste, handler 
om. Det er noget, vi i Guds Fortsættende Kirke prædiker. 

Herbert Armstrong indså, at Jesus lærte, at det menneskelige samfund, 
selv når det tror, det ønsker at adlyde, har afvist livets 'give way', 
kærlighedens vej. Næsten ingen ser ud til at forstå betydningen af det, 
Jesus underviste i. 

Frelse gennem Jesus er en del af evangeliet 

Nu undrer nogle, der har læst så langt, sig sikkert over Jesu død og rolle i 
frelsen. Ja, det er en del af evangeliet, som Det Nye Testamente og 
Herbert W. Armstrong begge skrev om. 

Det Nye Testamente viser, at evangeliet omfatter frelse gennem Jesus: 

16 For jeg skammer mig ikke over Kristi evangelium, for det er 
Guds kraft til frelse for enhver, som tror, først for jøden og også 
for grækeren (Rom 1:16). 
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4 Derfor gik de adspredte overalt og prædikede 

ordet . 5 Så gik Filip ned til byen Samaria og prædikede Kristus for 
dem. … 12 Men da de troede Filip, da han forkyndte det, der 
omhandlede Guds rige og Jesu Kristi navn, blev både mænd og 
kvinder døbt. … 25 Så da de havde vidnet og forkyndt Herrens ord, 
vendte de tilbage til Jerusalem og prædikede evangeliet i mange 
af samaritanernes landsbyer. 26 Nu talte en Herrens engel til Filip 
… 40 Filip blev fundet ved Azotus . Og han gik igennem og 
prædikede i alle byerne, indtil han kom til Cesarea. 
(Apostelgerninger 8:4 ,5,12,25,26,40 ) 

18 han prædikede for dem Jesus og opstandelsen. 
(Apostelgerninger 17:18) 

30 Da boede Paulus hele to år i sit eget lejede hus og modtog alle, 
som kom til ham, 31 prædiker Guds rige og lærer det, som angår 
Herren Jesus Kristus , med al tillid, uden at nogen forbyder ham. 
(Apostelgerninger 28:30-31) 

Læg mærke til, at forkyndelsen omfattede Jesus OG riget. Desværre er 
der en tendens til at mangle en ordentlig forståelse af evangeliet om 
Guds rige i de græsk-romerske kirkers lære. 

Faktisk, for at hjælpe os med at blive en del af dette rige, elskede Gud 
mennesker så højt, at han sendte Jesus for at dø for os (Joh 3:16-17) og 
frelser os ved sin nåde (Ef 2:8). Og det er en del af den gode nyhed (ApG 
20:24). 

Evangeliet om Riget er, hvad verden har brug for, men ... 

At arbejde for fred (Matt 5:9) og at gøre godt er værdifulde mål (jf. 
Galaterne 6:10). Alligevel tror mange verdensledere, herunder religiøse, 
at det vil være internationalt menneskeligt samarbejde, der vil bringe fred 
og velstand, og ikke Guds rige. Og selvom de vil have nogle timelige 
succeser, vil de ikke blot ikke lykkes, nogle af deres menneskelige indsats 
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vil i sidste ende bringe planeten Jorden til det punkt, at det ville gøre livet 
uholdbart, hvis Jesus ikke vendte tilbage for at etablere sit rige. 
Mennesker, der fikser jorden uden Gud, er et forgæves og falsk 
evangelium (Salme 127:1). 

Mange i verden forsøger at sammensætte en semi-religiøs babylonsk 
international plan for at indføre en ny verdensorden i det 21. århundrede . 
Dette er noget, som Guds Fortsættende Kirke har fordømt siden dens 
begyndelse og planlægger at fortsætte med at fordømme. Siden Satan 
lokkede Eva til at falde for en version af sit evangelium for næsten 6000 
år siden (1. Mosebog 3), har mange mennesker troet, at de ved bedre end 
Gud, hvad der vil gøre dem og verden bedre. 

Ifølge Bibelen vil det kræve en kombination af en militær leder i Europa 
(kaldet Nordens Konge, også kaldet Dyret i Åbenbaringen 13:1-10) 
sammen med en religiøs leder (kaldet den falske profet, også kaldet THE 
sidste Antikrist og det to-hornede dyr i Åbenbaringen 13:11-17) fra byen 
med syv høje (Åbenbaringen 17:9 ,18 ) for at bringe en 'babylonsk' 
(Åbenbaringen 17 & 18) verdensorden ind. Selvom menneskeheden har 
brug for Kristi genkomst og etableringen af hans rige, vil mange i verden 
ikke være opmærksomme på dette budskab i det 21. århundrede – de vil 
fortsætte med at tro på forskellige versioner af Satans falske evangelium. 
Men verden vil modtage et vidne. 

Husk at Jesus lærte: 

14 Og dette evangelium om riget vil blive prædiket i hele verden 
som et vidnesbyrd for alle nationerne, og så vil enden komme. 
(Mattæus 24:14) 

Læg mærke til, at evangeliet om riget vil nå verden som et vidne, så vil 
enden komme. 

Det er der flere grunde til. 
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Den ene er, at Gud ønsker, at verden skal høre det sande evangelium før 
begyndelsen af den store trængsel (som er vist at starte i Matthæus 
24:21). Evangeliets budskab er således et vidne og en advarsel (jf. Ezekiel 
3; Amos 3:7). Det vil resultere i flere hedningeomvendelser før Jesus 
vender tilbage (Romerne 11:25) og tilstrækkelige ikke-jødeomvendelser 
(Romerne 9:27) før Jesus vender tilbage. 

En anden er, at essensen af budskabet vil være i modstrid med 
synspunkterne fra det opvoksende Dyr, Nordmagtens konge, sammen 
med den Falske Profet, den endelige Antikrist. De vil grundlæggende love 
fred gennem menneskelig indsats, men det vil føre til enden (Matt 24:14) 
og ødelæggelse (jf. 1 Thessaloniker 5:3). 

På grund af tegn og løgnagtige undere forbundet med dem (2 
Thessalonikerbrev 2:9), vil de fleste i verden vælge at tro på en løgn (2 
Thessalonikerbrev 2:9-12) i stedet for evangeliets budskab. På grund af 
upassende fordømmelser af det tusindårige Guds rige fra romersk-
katolikker, østlige ortodokse, lutheranere og andre, vil mange fejlagtigt 
hævde, at budskabet i det tusindårige evangelium om Guds rige er det 
falske evangelium forbundet med Antikrist. 

De trofaste kristne i Filadelfia (Åbenbaringen 3:7-13) vil forkynde det 
tusindårige evangelium om riget samt fortælle verden, hvad visse 
verdslige ledere (inklusive Udyret og den falske profet) vil have gang i. 

De vil støtte at fortælle verden budskabet om, at Udyret, Nordmagtens 
Konge, sammen med den Falske Profet, den endelige Antikrist, i sidste 
ende vil ødelægge (sammen med nogle af deres allierede) USA og anglo-
nationerne i Det Forenede Kongerige , Canada, Australien og New 
Zealand (Daniel 11:39) og at de kort efter vil ødelægge en arabisk/islamisk 
konføderation (Daniel 11:40-43), fungere som dæmonernes redskaber 
(Åbenbaringen 16:13-14), og vil i sidste ende bekæmpe Jesus Kristus ved 
hans genkomst (Åbenbaringen 16:14; 19:19-20). De trofaste 
Filadelfiaerne (Åbenbaringen 3:7-13) vil annoncere, at tusindårsriget snart 
vil komme. Dette ville sandsynligvis generere megen mediedækning og 
bidrage til opfyldelsen af Matthæus 24:14. Vi i Guds Fortsættende Kirke 
forbereder litteratur (på flere sprog), tilføjer til websteder og tager andre 
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skridt for at forberede os på det 'korte arbejde' (jf. Romerne 9:28), som vil 
føre til Guds beslutning om, at Matthæus 24: 14 er blevet tilstrækkeligt 
fremlagt som vidne til, at enden kan komme. 

Det 'falske evangelium', der forkynder verdensledere (sandsynligvis en 
eller anden 'ny' type topleder i Europa sammen med en kompromitteret 
pave, der vil hævde en form for katolicisme) vil ikke kunne lide det – de vil 
ikke have, at verden lærer, hvad de virkelig vil gør (og tror måske ikke selv 
på det i starten, jf. Esajas 10:5-7). De og/eller deres tilhængere vil 
sandsynligvis også løgnagtigt lære, at de trofaste filadelfiaere vil gå ind for 
en ekstremistisk doktrin (millenarisme) om en kommende antikrist. 
Uanset hvilke fordømmelser de og/eller deres tilhængere fremsætter 
over for de troende i Filadelfia og Guds Fortsættende Kirke, vil det udløse 
forfølgelse (Daniel 11:29-35; Åbenbaringen 12:13-15). Dette vil også føre 
til enden – starten på den store trængsel (Mattæus 24:21; Daniel 11:39; 
jf. Mattæus 24:14-15; Daniel 11:31) samt en tid med beskyttelse for den 
trofaste Filadelfia kristne (Åbenbaringen 3:10; 12:14-16). 

Dyret og den falske profet vil prøve magt, økonomisk afpresning, tegn, 
løgnagtige vidundere, mord og andet pres (Åbenbaringen 13:10-17; 
16:14; Daniel 7:25; 2 Thessalonikerbrev 2:9-10) for at have kontrol . 
Kristne vil spørge: 

10 "Hvor længe, Herre, hellige og sandfærdige, før du dømmer og 
hævner vort blod på dem, der bor på jorden?" (Åbenbaringen 
6:10) 

Gennem tiderne har Guds folk undret sig: "Hvor længe vil der gå, før Jesus 
kommer tilbage?" 

Selvom vi ikke kender dagen eller timen, forventer vi, at Jesus vender 
tilbage (og Guds tusindårige rige etableret) i det 21. århundrede baseret på 
mange skriftsteder (f.eks. Matthæus 24:4-34; Salme 90:4; Hoseas 6: 2; 
Lukas 21:7-36; Hebræerbrevet 1:1-2; 4:4,11; 2 Peter 3:3-8; 1 
Thessalonikerbrev 5:4), hvoraf nogle dele vi nu ser blive opfyldt. 
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Hvis Jesus ikke griber ind, vil verden have udslettet alt liv: 

21 Thi da skal der være en stor Trængsel, som der ikke har været 
siden Verdens Begyndelse indtil denne Tid, og heller ikke 
nogensinde skal være. 22 Og medmindre de dage blev forkortet, 
ville intet kød blive frelst; men for de udvalgtes skyld vil de dage 
blive forkortet. (Mattæus 24:21-22) 

29 Straks efter de dages trængsel skal solen formørkes, og månen 
skal ikke give sit lys; stjernerne vil falde fra himlen, og himlens 
kræfter skal rystes. 30 Da skal Menneskesønnens Tegn vise sig i 
Himmelen, og da skulle alle Jordens Stammer sørge, og de skulle 
se Menneskesønnen komme på Himlens Skyer med Kraft og stor 
Herlighed. 31 Og han vil sende sine Engle med en høj Trompetlyd, 
og de skal samle hans udvalgte fra de fire Vinde, fra den ene Ende 
af Himlen til den anden. (Mattæus 24:29-31) 

Guds rige er, hvad verden har brug for. 

Ambassadører for Riget 

Hvad er din rolle i kongeriget? 

Lige nu, hvis du er en rigtig kristen, skal du være ambassadør for det. Læg 
mærke til, hvad apostlen Paulus skrev: 

20 Men nu ere vi ambassadører for Kristus, som om Gud 
formanede gennem os; (2 Korintherbrev 5:20) 

14 Stå derfor, efter at have omgjort eders Midje med Sandhed, 
iført Retfærdighedens Bryst, 15 og sko eders Fødder med 
Forberedelse af Fredens Evangelium; 16 fremfor alt, idet I tager 
Troens Skjold, hvormed I vil kunne slukke alle den Ondes 
brændende Pile. 17 Og tag Frelsens Hjelm og Åndens Sværd, som 
er Guds Ord; 18 beder altid med al bøn og bøn i Ånden, og vogter 
dertil med al udholdenhed og bøn for alle de hellige , 19 og for 
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mig, at der må gives mig en tale, at jeg kan åbne min mund 
frimodigt for at kundgøre evangeliets mysterium, 20 for hvilket jeg 
er ambassadør i lænker; at jeg deri kan tale frimodigt, som jeg 
burde tale. (Efeserne 6:14-20) 

Hvad er en ambassadør? Merriam-Webster har følgende definition: 

1 : en officiel udsending; især : en diplomatisk agent af højeste 
rang, der er akkrediteret til en fremmed regering eller suveræn 
som hjemmehørende repræsentant for hans eller hendes egen 
regering eller suveræn eller udpeget til en særlig og ofte 
midlertidig diplomatisk opgave 

2 a : en autoriseret repræsentant eller budbringer 

Hvis du er en rigtig kristen, er du en officiel udsending, for Kristus! Læg 
mærke til, hvad apostlen Peter skrev: 

9 Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt 
folk, hans eget særlige folk, for at I må forkynde hans 
lovprisninger, som kaldte jer ud af mørket til sit vidunderlige lys; 
10 som engang ikke var et folk, men nu er Guds folk, som ikke 
havde opnået barmhjertighed, men nu har opnået 
barmhjertighed. (1 Peter 2:9-10) 

Som kristne skal vi være en del af en hellig nation. 

Hvilken nation er nu hellig? 

Nå, bestemt ingen af denne verdens kongeriger – men de vil i sidste ende 
være en del af Kristi rige (Åbenbaringen 11:15). Det er Guds nation, hans 
rige, der er helligt. 

Som ambassadører engagerer vi os normalt ikke i denne verdens 
nationers direkte politik. Men vi skal leve Guds måde at leve på nu (se 
også den gratis bog tilgængelig på www.ccog.org med titlen: Christians: 
Ambassadors for the Kingdom of God, Biblical instruktioner on living as a 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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Christian ). Ved at gøre det lærer vi bedre, hvorfor Guds veje er bedst, så 
vi i hans rige kan være konger og præster og regere med Kristus på 
jorden: 

5 Ham, som elskede os og vaskede os fra vore Synder i sit eget 
Blod, 6 og som har gjort os til Konger og Præster for sin Gud og 
Fader, ham være Æren og Herredømmet i Evighederne. Amen. 
(Åbenbaringen 1:5-6) 

10 Og har gjort os til Konger og Præster for vor Gud; Og vi skal 
regere på jorden. (Åbenbaringen 5:10) 

Et fremtidigt aspekt af det vil være at lære dem, der er dødelige, at 
vandre på Guds veje: 

19 Thi Folket skal bo i Zion i Jerusalem; Du skal ikke græde mere. 
Han vil være dig meget nådig ved lyden af dit råb; Når han hører 
det, vil han svare dig. 20Og selv om Herren giver dig modgangens 
brød og trængslens vand, skulle dine lærere ikke mere rystes i et 
hjørne, men dine øjne skulle se dine lærere. 21 Dine ører skal høre 
et ord bag dig, som siger: "Dette er vejen, gå på den!" hver gang 
du vender dig til højre eller når du drejer til venstre. (Esajas 
30:19-21) 

Selvom det er en profeti for tusindårsriget, skal kristne i denne tidsalder 
være parate til at undervise: 

12 … på dette tidspunkt burde I være lærere (Hebræerne 5:12) 

15 Men hellig Herren Gud i eders hjerter, og vær altid rede til at 
give svar til enhver, som beder jer om ret til det håb, der er i jer, 
med sagtmodighed og frygt (1 Peter 3:15). 

Bibelen viser, at mange af de mere trofaste kristne lige før begyndelsen af 
den store trængsel vil instruere mange: 

https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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33 Og de af folket, som forstår, skal undervise mange (Daniel 
11:33) 

Så at lære, vokse i nåde og kundskab (2 Peter 3:18), er noget, vi burde 
gøre nu. En del af din rolle i Guds rige er at være i stand til at undervise. 
Og for de mere trofaste, fra Filadelfia (Åbenbaringen 3:7-13), kristne, vil 
dette også omfatte støtte til det vigtige evangeliske vidnesbyrd forud for 
begyndelsen af tusindårsriget (jf. Mattæus 24:14). 

Efter at Guds rige er etableret, vil Guds folk blive brugt til at hjælpe med 
at genoprette en beskadiget planet: 

12 De af jer skulle bygge de gamle øde steder ;  
Du skal rejse grundvolden for mange slægter; Og du skal kaldes 
Reparer of Breach, The Restorer of Streets to Dwell In. (Esajas 
58:12) 

Således vil Guds folk, der levede på Guds måde i denne tidsalder, gøre det 
lettere for mennesker at bo i byer (og andre steder) i denne tid med 
genoprettelsen. Verden vil virkelig blive et bedre sted. Vi bør være 
ambassadører for Kristus nu, så vi også kan tjene i hans rige. 

Det sande evangeliske budskab er forvandlende 

Jesus sagde: "Hvis I bliver i mit ord, er I i sandhed mine disciple. 32 Og du 
skal kende sandheden, og sandheden skal gøre dig fri” (Joh 8:31-32). At 
kende sandheden om evangeliet om Guds rige frigør os fra at være fanget 
i denne verdens falske håb. Vi kan frimodigt støtte en plan, der virker – 
Guds plan! Satan har bedraget hele verden (Åbenbaringen 12:9) og Guds 
rige er den sande løsning. Vi er nødt til at stå for og tale for sandheden (jf. 
Joh 18:37). 

Evangeliets budskab handler mere end om personlig frelse. Den gode 
nyhed om Guds rige burde forvandle en i denne tidsalder: 
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2 Og bliv ikke ligedannet med denne verden, men bliv forvandlet 
ved fornyelse af dit sind, så du kan prøve, hvad der er Guds gode 
og antagelige og fuldkomne vilje. (Romerne 12:2) 

Sande kristne forvandles til at tjene Gud og andre: 

22 Tjenere! adlyder i alt jeres Herrer efter Kødet, ikke med 
Øjentjeneste , som Mennesker, men i Hjertets oprigtighed, idet I 
frygter Gud. 23 Og hvad end I gør, så gør det af hjertet, som for 
Herren og ikke for mennesker, 24 idet I ved, at I skal modtage 
arvens belønning af Herren; thi du tjener Herren Kristus. 
(Kolossenserne 3:22-24) 

28 Da vi derfor modtage et Rige, som ikke kan rokkes, lad os have 
Naade, ved hvilken vi kan tjene Gud velbehageligt med 
Ærbødighed og gudsfrygt. (Hebræerne 12:28) 

Sande kristne lever anderledes end verden. Vi accepterer Guds 
standarder over verdens for, hvad der er rigtigt og forkert. De retfærdige 
lever af tro (Hebræerne 10:38), da det kræver tro at leve på Guds måde i 
denne tidsalder. Kristne blev betragtet som så forskellige fra den verden, 
de levede i, at deres livsform blev omtalt som "Vejen" i Det Nye 
Testamente (ApG 9:2; 19:9; 24 :14,22 ). Verden lever selvisk under Satans 
herredømme på det, der er blevet kaldt "Kains vej" (Judas 11). 

Evangeliet om Guds rige er et budskab om retfærdighed, glæde og fred 
(Rom 14:17). Det profetiske ord, korrekt forstået, er trøstende (jf. 1 Kor 
14:3; 1 Thessalonikerbrev 4:18), især når vi ser verden smuldre (jf. Luk 
21:8-36). Den sande kristne livsform fører til åndelig overflod og fysiske 
velsignelser (Mark 10:29-30). Dette er en del af grunden til, at de, der 
lever det, forstår, at verden har brug for Guds rige. Kristne er 
ambassadører for Guds rige. 

Kristne sætter vores håb til det åndelige, ikke det fysiske, selvom vi lever i 
en fysisk verden (Rom 8:5-8). Vi har "evangeliets håb" (Kolossenserne 
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1:23). Dette er noget, som de tidlige kristne forstod, at mange, der 
bekender sig til Jesus i dag, ikke rigtig forstår. 
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6. Greco-Roman kirkjur undirvísa í, er 
Important, men. 

De græsk-romerske kirker tror, at de underviser i aspekter af Guds rige, 
men har svært ved virkelig at forstå, hvad det egentlig er. For eksempel 
lærer The Catholic Encyclopedia dette om kongeriget: 

Kristi … På hvert trin i hans undervisning udgør fremkomsten af 
dette rige, dets forskellige aspekter, dets præcise betydning, den 
måde, hvorpå det skal opnås, grundstenen i hans taler, så meget 
at hans tale kaldes "evangeliet". af riget”... begyndte de at tale 
om Kirken som “Guds rige”; jfr. Col., I, 13; I Thess., ii, 12; Apoc., I, 
6, 9; v, 10, etc. ...det betyder Kirken som den guddommelige 
institution … (Pave H. Guds rige. The Catholic Encyclopedia, bind 
VIII. 1910). 

Selvom ovenstående pegede på "Kol., I, 13; I Thess., ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 
10," hvis du slår dem op, vil du opdage, at ikke et af disse vers siger noget 
om , at Kirken er Guds Rige. De lærer, at de troende vil være en del af 
Guds rige, eller at det er Jesu rige. Bibelen advarer om, at mange ville 
ændre evangeliet eller vende sig til et andet, et usandt (Galaterne 1:3-9). 
Desværre har flere gjort det. 

Jesus lærte: »Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen 
uden ved mig ” (Joh 14:6). Peter lærte : "Der er heller ikke frelse i nogen 
anden, for der er intet andet navn under himlen givet blandt mennesker, 
ved hvilket vi skal blive frelst" (ApG 4:12). Peter fortalte jøder, at alle 
skulle have troen til at omvende sig og acceptere Jesus for at blive frelst 
(ApG 2:38). 

I modsætning hertil har pave Frans lært, at ateister, uden Jesus, kan blive 
frelst ved gode gerninger! Han lærer også, at jøder kan blive frelst uden at 
acceptere Jesus! Derudover synes han og nogle græsk-romere også at 
mene, at en ikke-bibelsk version af 'Maria' er en nøgle til evangeliet såvel 
som en nøgle til økumenisk og tværreligiøs enhed. Desværre forstår de og 
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andre ikke vigtigheden af Jesus OG det sande evangelium om Guds rige. 
Mange promoverer falske evangelier. 

Mange ønsker at gå ved synet og have tro på verden. Det Nye Testamente 
lærer, at kristne skal se ovenover: 

2 Sæt dit sind på det ovenover, ikke på det på jorden. 
(Kolossenserne 3:2) 

7 Thi vi vandre i Tro, ikke ved at se. (2 Korintherbrev 5:7) 

Alligevel lærte pave Pius XI dybest set at gå ved hans syn af sin kirke: 

... den katolske kirke ... er Kristi rige på jorden. ( Pius' encyklika 
Quas Primas ). 

The CatholicBible101 hjemmeside hævder, " Guds rige blev etableret på 
jorden af Jesus Kristus i år 33 e.Kr., i form af hans kirke, ledet af Peter ... 
den katolske kirke." Alligevel er det tusindårige Guds rige ikke her, og det 
er heller ikke Roms kirke, men det vil være på jorden. Selvom den sande 
Guds kirke har "nøglerne til riget" (Matt 16:19), har de, der hævder, at en 
kirke er riget, "taget kundskabens nøgle væk" (Luk 11:52). 

Romerkirken lærer så stærkt imod et snart kommende jordisk 
tusindårsrige Guds rige, at det dybest set er den eneste "antikrists 
doktrin", der er opført i den katolske kirkes officielle katekismus : 

676 Antikrists bedrag begynder allerede at tage form i verden, 
hver gang der gøres krav på at realisere i historien det messianske 
håb, som kun kan realiseres hinsides historien gennem den 
eskatologiske dom. Kirken har afvist selv modificerede former for 
denne forfalskning af riget for at komme under navnet 
millenarianism... (Den katolske kirkes katekismus. Imprimatur 
Potest +Joseph Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY 1995, s. 194) 
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Desværre vil de, der er enige i det, have store problemer med at forkynde 
evangeliet om Guds rige i sidste ende. Nogle vil tage 

frygtelige skridt mod dem, der forkynder det (Daniel 7:25; 11:30-36). 
Men, tænker du måske, vil alle, der bekender sig til Jesus som Herre, ikke 
være i riget? Nej, det bliver de ikke. Læg mærke til, hvad Jesus sagde: 

21 Ikke enhver, som siger til mig : 'Herre, Herre!' skal komme ind i 
Himmeriget, men den, som gør min himmelske Faders vilje. 22 

Mange skulle sige til mig på den dag: Herre, Herre, har vi ikke 
profeteret i dit navn, uddrevet dæmoner i dit navn og gjort 
mange undere i dit navn? 23 Og da vil jeg sige til dem: Jeg har 
aldrig kendt eder; gå bort fra mig , du, som øver lovløshed!' 
(Mattæus 7:21-23) 

Apostlen Paulus bemærkede, at "lovløshedens mysterium" var "allerede i 
arbejde" (2 Thessalonikerbrevet 2:7) på hans tid. Denne lovløshed er også 
relateret til noget, som Bibelen advarer imod i endetiden, som kaldes 
"Mysteriet, Babylon den Store" (Åbenbaringen 17:3-5). 

"Lovløshedens mysterium" er relateret til bekendende kristne, der tror, at 
de ikke behøver at holde Guds ti bud lov osv. og/eller der er så mange 
acceptable undtagelser til den, og/eller der er acceptable former for bod 
for at bryde Guds lov. lov, så selvom de tror, at de har en form for Guds 
lov, holder de ikke en form for kristendom, som Jesus eller hans apostle 
ville anerkende som legitim. 

Græsk-romerne er ligesom farisæerne, der overtrådte Guds bud, men 
hævdede, at deres traditioner gjorde dette acceptabelt - Jesus fordømte 
den tilgang (Matt 15:3-9)! Esajas advarede også om, at folk, der hævdede 
at være Guds, ville gøre oprør mod hans lov (Esajas 30:9). Dette lovløse 
oprør er noget, vi desværre ser det den dag i dag. 

Et andet "mysterium" ser ud til at være, at Romerkirken synes at tro, at 
dens militaristiske økumeniske og tværreligiøse dagsordener vil føre til 
fred og en ikke-bibelsk version af Guds rige på jorden. Skriften advarer 
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mod en kommende økumenisk enhed, som den lærer vil være vellykket i 
nogle få år (bemærk: New Jerusalem Bible , en katolsk godkendt 
oversættelse, er vist): 

4 De bøjede sig foran dragen, fordi han havde givet dyret sin 
magt; og de bøjede sig foran dyret og sagde: 'Hvem kan måle sig 
med dyret? Hvem kan kæmpe imod det?' 5 Dyret fik lov til at tale 
om dets pral og blasfemi og være aktivt i toogfyrre måneder; 6 og 
det udtalte sine Bespottelser mod Gud, mod hans Navn, hans 
Himmelske Telt og alle dem, som ere tillyste der. 7 Det var tilladt 
at føre krig mod de hellige og erobre dem, og det blev givet magt 
over enhver race, folk, sprog og nation; 8 og alle Jordens Folk skal 
tilbede det, det vil sige enhver, hvis Navn ikke er nedskrevet siden 
Verdens Grundlæggelse i Offerlammets Livsbog. 9 Lad enhver, der 
kan høre, lytte: 10 De for fangenskab til fangenskab; dem til døden 
ved sværdet til døden ved sværdet. Det er derfor, de hellige skal 
have udholdenhed og tro. (Åbenbaringen 13:4-10, NJB) 

Bibelen advarer mod en endetids Babylon enhed: 

1 En af de syv engle, som havde de syv skåle, kom for at tale til 
mig og sagde: "Kom her, og jeg vil vise dig straffen for den store 
skøge, som troner ved de rigelige vande, 2 med hvem alle jordens 
konger har prostitueret sig, og som har gjort hele verdens 
befolkning fuld af vinen fra hendes utroskab.' 3 Han tog mig i 
ånden til en ørken, og der så jeg en kvinde ride på et 
skarlagenrødt dyr, som havde syv hoveder og ti horn og som 
havde blasfemiske titler skrevet over det hele. 4 Kvinden var klædt 
i purpur og skarlagen og glimtede med guld og juveler og perler, 
og hun holdt et vinbæger af guld fyldt med det modbydelige 
snavs fra hendes prostitution; 5 på hendes pande var der skrevet 
et navn, et kryptisk navn: 'Babylon den Store, moderen til alle 
de prostituerede og alle de beskidte skikke på jorden .' 6 Jeg så, 
at hun var fuld, beruset af de helliges Blod og Jesu Martyrers 
Blod; og da jeg så hende, blev jeg fuldstændig mystificeret. 
(Åbenbaringen 17:1-6, NJB) 
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9 'Dette kalder på skarpsindighed. De syv hoveder er de syv høje , 
som kvinden sidder på. . . 18 Kvinden , du så, er den store by , som 
har myndighed over alle herskere på jorden.' (Åbenbaringen 17: 
9,18 , NJB) 

1 Derefter så jeg en anden engel komme ned fra himlen, med stor 
magt givet til ham; jorden skinnede af hans herlighed. 2 Højst 
råbte han: 'Babylon er faldet, Babylon den Store er faldet og er 
blevet djævles tilholdssted og et tilholdssted for enhver grim ånd 
og beskidte, afskyelige fugle. 3 Alle Hedningerne have drukket 
dybt af hendes Prostitutions Vin; enhver konge på jorden har 
prostitueret sig med hende, og enhver købmand er blevet rig ved 
hendes udskejelser.' 4 En anden røst talte fra himlen; Jeg hørte 
det sige: ' Kom ud, mit folk, væk fra hende, så I ikke får del i 
hendes forbrydelser og har de samme plager at bære . 5 Hendes 
synder er nået op til himlen, og Gud har hendes forbrydelser i 
tankerne: behandle hende, som hun har behandlet andre. 6 Hun 
skal betales det dobbelte af det beløb, hun krævede. Hun skal 
have en dobbelt stærk kop af sin egen blanding. 7 Hver eneste af 
hendes pompier og orgier skal modsvares af en tortur eller en 
smerte. Jeg troner som dronning, tænker hun; Jeg er ingen enke 
og vil aldrig kende sorg. 8 Thi paa een Dag skulle Plagerne falde 
over hende: Sygdom og Sorg og Hungersnød. Hun vil blive brændt 
ned til jorden. Herren Gud, som har fordømt hende, er mægtig.' 9 

Der skal sørges og grædes over hende af jordens konger, som har 
prostitueret sig med hende og holdt orgier med hende. De ser 
røgen, mens hun brænder, (Åbenbaringen 18:1-9, NJB) 

I Zakarias advarer Bibelen mod et kommende Babylon og viser, at 
ordentlig enhed ikke vil ske, før Jesus kommer tilbage: 

10 Pas på! Pas på! Flygt fra Nordens land - siger HERREN - thi jeg 
har spredt dig til himlens fire vinde - siger HERREN. 11 Pas på! 
Undslippe, Zion, bor nu hos Babylons datter! 

12 Thi dette siger HERREN Sabaoth , siden Herligheden har befalet 
det 
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mig , om de folkeslag, der plyndrede dig: 'Den, der rører ved dig, 
rører ved mit øjenæble. 13 Se nu, jeg vil svinge min hånd over 
dem, og de skal plyndres af dem, som de har gjort til slaver.' Da 
skal I vide, at HERREN Sabaoth har sendt mig! 14 Syng, fryd dig, 
Zions Datter, thi nu kommer jeg for at bo iblandt dig, siger 
HERREN! 15 Og paa den Dag skulle mange Folk omvende sig til 
HERREN. Ja, de skal blive hans folk, og de skal bo iblandt jer. Da 
skal du vide, at HERREN Sabaoth har sendt mig til dig! 16 HERREN 
skal tage Juda i Besiddelse, hans Del i det hellige Land, og atter 
gøre Jerusalem til sit Udvalg. (Zakarias 2:10-16, NJB; bemærk i KJV 
/NKJV versionerne er versene opført som Zakarias 2:6-12) 

De økumeniske og tværreligiøse bevægelser, som FN, Vatikanet, mange 
protestanter og østortodokse ledere fremmer, er klart fordømt af Bibelen 
og bør ikke opmuntres. Jesus advarede mod dem, der hævdede at følge 
ham, som ville "bedrage mange" (Matt 24:4-5). Meget økumenik er 
relateret til den "hvide rytter" i Åbenbaringen 6:1-2 (som IKKE er Jesus) og 
skøgen i Åbenbaringen 17. 

Ligesom Zakarias lærte apostlen Paulus også, at sand enhed i tro ikke ville 
ske, før Jesus er kommet tilbage: 

13 indtil vi alle kommer til Enhed i Tro og Kundskab om Guds Søn 
og danner det fuldkomne Menneske, fuldt modent med Kristi selv 
Fylde. (Efeserne 4:13, NJB) 

De, der tror, at denne enhed kommer før Jesu genkomst, tager fejl. 
Faktisk, når Jesus vender tilbage, bliver han nødt til at ødelægge den 
enhed af nationer, der vil samles mod ham: 

11:15 Da blæste den syvende engel i basunen, og der kunne høres 
røster, der råbte i himlen, der råbte: 'Verdens rige er blevet vor 
Herres og hans Kristi rige, og han skal herske i evighed.' 16 De 
fireogtyve ældste, som sad på tronen for Guds åsyn, bøjede sig 
ned og rørte ved jorden med deres pander og tilbad Gud 17 med 
disse ord: Vi takker dig, almægtige Herre Gud, han, som er, han, 
som var, for overtager din store magt og begynder din 
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regeringstid. 18 Folkene var i oprør, og nu er tiden inde til, at din 
gengældelse og de døde skal dømmes, og dine tjenere 
profeterne, for de hellige og for dem, der frygter dit navn, både 
små og store, skal belønnes . Tiden er inde til at ødelægge dem, 
der ødelægger jorden.' (Åbenbaringen 11:15-18, NJB) 

19:6 Og jeg hørte, hvad der syntes at være en vældig skare, som 
lyden af havet eller det store tordenbrøl, der svarede: 'Halleluja! 
Herrens, vor Guds Almægtiges, regeringstid er begyndt; . . . 19 Da 
så jeg dyret med alle jordens konger og deres hære, forsamlet for 
at kæmpe mod Rytteren og hans hær. 20 Men Dyret blev taget til 
fange sammen med den falske Profet, som havde gjort Undere 
paa Dyrets Vegne og ved dem havde bedraget dem, som havde 
taget imod Brændemærke med Dyrets Mærke, og dem, som 
havde tilbedt dets Statue. Disse to blev slynget levende ind i den 
brændende svovlsø . 21 Alle de andre blev dræbt af Rytterens 
Sværd, som kom ud af hans Mund, og alle Fuglene mættede med 
deres Kød. . . 20:4Da så jeg troner, hvor de satte sig, og dem fik 
magten til at dømme. Jeg så sjælene hos alle, som var blevet 
halshugget for at have vidnet for Jesus og for at have forkyndt 
Guds ord, og dem, der nægtede at tilbede dyret eller dets statue 
og ikke ville acceptere mærket på deres pande eller hænder; de 
blev levende og regerede med Kristus i tusind år. (Åbenbaringen 
19:6 , 19 -21; 20:4, NJB) 

Læg mærke til, at Jesus bliver nødt til at ødelægge verdens hære forenet 
mod ham. Så vil Han og de hellige regere. Det er, når der vil være en 
ordentlig enhed i troen. Desværre vil mange lytte til falske tjenere, der ser 
ud til at være gode, men som ikke er det, som apostlen Paulus advarede 
om (2 Kor 11:14-15). Hvis flere virkelig ville forstå Bibelen og evangeliet 
om Guds rige, ville mindre kæmpe mod Jesus.  
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7. Hví er Guds Guds? 

Selvom mennesker kan lide at tro, at vi er så kloge, er der grænser for 
vores forståelse, men Guds "forståelse er uendelig" (Salme 147:5). 

Det er derfor, det vil kræve Guds indgriben for at reparere denne planet. 

Mens mange tror på Gud, er det store flertal af mennesker uvillige til at 
leve, som han virkelig instruerer. Bemærk følgende: 

8 Han har vist dig, menneske, hvad godt er; Og hvad kræver 
Herren af dig, andet end at du gør ret, at du elsker 
barmhjertighed og at du vandre ydmygt med din Gud? (Mika 6:8) 

At vandre ydmygt med Gud er ikke noget, menneskeheden virkelig har 
været villig til at gøre. Fra Adam og Evas tid (1. Mosebog 3:1-6) har 
mennesker valgt at stole på sig selv og deres prioriteter over Guds, trods 
hans befalinger (2. Mosebog 20:3-17). 

Ordsprogenes Bog lærer: 

5 Stol på Herren af hele dit Hjerte, og stol ikke på din egen 
Forstand; 6 Kend ham paa alle dine Veje, og han skal rette dine 
Stier. 7 Vær ikke klog i dine egne øjne; Frygt Herren og vig fra det 
onde. (Ordsprogene 3:5-7) 

Alligevel vil de fleste mennesker ikke virkelig stole på Gud af hele deres 
hjerte eller vente på, at han leder deres skridt. Mange siger, at de vil gøre, 
hvad Gud vil, men gør det ikke. Menneskeheden er blevet bedraget af 
Satan (Åbenbaringen 12:9) og er faldet for verdens lyster og 'livets 
stolthed' (1 Joh 2:16). 

Derfor er mange kommet med deres egne religiøse traditioner og 
sekulære regeringer, fordi de tror, de ved bedst. Men de gør ikke (jf. 
Jeremias 10:23) og vil heller ikke i sandhed omvende sig. 
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Derfor har menneskeheden brug for Guds rige (jf. Matt 24,21-22). 

Overvej saligprisningerne 

En af de mest kendte rækker af udtalelser, Jesus gav, var 
saligprisningerne, som han gav i sin prædiken på Oliebjerget. 

Læg mærke til noget af det, han sagde: 

3 Salige er de fattige i Aanden, thi deres er Himmeriget. 4 Salige er 
de, som sørge, thi de skulle trøstes. 5 Salige er de sagtmodige, thi 
de skulle arve Jorden. 6 Salige er de, som hungrer og tørster efter 
Retfærdighed, thi de skulle mættes. 7 Salige er de barmhjertige, 
thi de skulle få Barmhjertighed. 8 Salige er de rene af Hjerte, thi de 
skulle se Gud. 9 Salige er de, der stifter Fred, thi de skulle kaldes 
Guds Sønner. 10 Salige er de, som forfølges for Retfærdigheds 
Skyld, thi Himmeriget er deres. (Mattæus 5:3-10) 

Det er i Guds rige (jf. Mark 4,30-31), ofte omtalt som Himmeriget af 
Matthæus (jf. Matt 13,31), hvor disse velsignede løfter vil blive opfyldt. 
Det er i Guds rige, at løftet vil blive opfyldt for de sagtmodige om at arve 
jorden og de rene at se Gud. Se frem til den gode nyhed om 
velsignelserne i Guds rige! 

Guds veje er rigtige 

Sandheden er, at Gud er kærlighed (1 Joh 4: 8,16 ), og Gud er IKKE selvisk. 
Guds love viser kærlighed til Gud og vores næste (Mark 12:29-31; Jakob 
2:8-11). Verdens veje er selviske og ender med døden (Rom 8:6). 

Læg mærke til, at Bibelen viser, at rigtige kristne overholder budene: 

1 Den, som tror, at Jesus er Kristus, er født af Gud, og enhver, som 
elsker ham, som har født, elsker også ham, som er født af ham. 2 

Derpå vide vi, at vi elsker Guds børn, når vi elsker Gud og holder 
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hans bud. 3 Thi dette er kærligheden Gud, at vi holder hans bud. 
Og hans bud 

er ikke byrdefulde. (1 Johannes 5:1-3) 

Alle Guds "bud er retfærdighed" (Salme 119:172). Hans veje er rene (1 
Titus 1:15). Desværre har mange accepteret forskellige former for 
"lovløshed" og er ikke klar over, at Jesus IKKE kom for at ødelægge loven 
eller profeterne, men for at opfylde dem (Matt 5:17) ved at forklare deres 
virkelige betydning og udvide dem ud over, hvad mange tanke (f.eks. 
Matthæus 5:21-28). Jesus lærte, at " den, der gør og lærer dem, han skal 
kaldes stor i Himmeriget" (Matt 5:19) (begreberne 'Guds rige' og 
'himmerige' er udskiftelige). 

Bibelen lærer, at tro uden gerninger er død (Jakob 2:17). Mange hævder 
at følge Jesus, men vil ikke rigtig tro på hans lære (Matt 7:21-23) og vil 
ikke efterligne ham som de burde (jf. 1 Kor 11:1). "Synd er overtrædelse 
af loven" (1 Joh 3:4, KJV) og alle har syndet (Rom 3:23). Bibelen viser dog, 
at barmhjertighed vil sejre over dommen (Jakob 2:13), da Gud virkelig har 
en plan for alle (jf. Luk 3:6). 

Menneskelige løsninger, bortset fra Guds veje, vil ikke fungere. I 
tusindårsriget vil Jesus regere med "en stang af jern" (Åbenbaringen 
19:15), og det gode vil sejre, når mennesker vil leve på Guds måde. ALLE 
verdens problemer eksisterer, fordi samfund i denne verden nægter at 
adlyde Gud og hans lov . Historien viser, at menneskeheden ikke er i 
stand til at løse samfundets problemer: 

6 Thi at være kødelig sindet er Døden, men at være åndeligt sindet 
er Liv og Fred. 7 Fordi det kødelige Sind er Fjendskab mod Gud; thi 
den er ikke underlagt Guds lov, og det kan den heller ikke være. 8 

Altså, de, som ere i kødet, kan ikke behage Gud. (Romerne 8:6-8) 

Kristne skal fokusere på det åndelige og får Guds Ånd til at gøre det i 
denne tidsalder (Rom 8:9), på trods af vores personlige svagheder: 
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26 Thi I se eders Kald, Brødre, at ikke mange kloge efter Kødet, 
ikke mange mægtige, ikke mange ædle, ere kaldede. 27. Men Gud 
har udvalgt Verdens tåbelige Ting til at skamme de vise, og Gud 
har udvalgt Verdens svage Ting til at skamme de Mægtige Ting; 28 

og det ringe i Verden og det, som er foragtet, har Gud udvalgt, og 
det, som ikke er, at gøre det, som er, til Intet, 29 at intet Kød skulle 
rose sig for hans Åsyn. 30 Men af ham er du i Kristus Jesus, som er 
blevet for os Visdom fra Gud, og Retfærdighed og Helliggørelse og 
Forløsning , 31 at, som skrevet er: "Den, som roser sig, han rose sig 
af Herren!" (1 Korinther 1:26-31) 

Kristne skal rose sig af Guds plan! Vi vandrer i tro nu (2 Kor 5:7), og ser 
ovenover (Kolossenserne 3:2) i tro (Hebræerne 11:6). Vi vil blive velsignet 
for at holde Guds befalinger (Åbenbaringen 22:14). 

Hvorfor evangeliet om Guds rige? 

Protestanter har en tendens til at føle, at når de først har accepteret Jesus 
som frelser, har de søgt Guds rige. Katolikker tror, at de døbte, selv som 
spædbørn, er gået ind i deres kirke som riget. Katolikker og de østlige 
ortodokse har en tendens til at tro, at de gennem sakramenter osv. søger 
Guds rige. Mens kristne skal døbes, har græsk-romersk-protestanter en 
tendens til at se ud i verden for at løse menneskehedens problemer. De 
har en tendens til at have et jordisk fokus (jf. Romerne 8:6-8). 

At søge Guds rige først (Matt 6:33) skal være et livslangt mål for kristne. 
Et mål, ikke at se til verden efter løsninger, men til Gud og hans veje. Den 
gode nyhed om Guds rige ændrer vores liv. 

Bibelen siger, at kristne vil regere med Jesus, men er du klar over, at det 
betyder, at rigtige kristne faktisk vil herske over byer? Jesus lærte: 

12 En adelsmand drog til et fjerntliggende land for at få et 
kongerige og vende tilbage. 13 Så kaldte han ti af sine Tjenere, gav 
dem ti Miner og sagde til dem: Gør forretninger, indtil jeg 
kommer! 14 Men hans Borgere hadede ham og sendte en 
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Repræsentation efter ham og sagde: Vi vil ikke have denne Mand 
til at være Konge over os. 

15 Og således skete det, da han vendte tilbage, efter at have 
modtaget 

riget befalede han da disse tjenere, som han havde givet 
pengene, at blive kaldt til ham, for at han kunne vide, hvor meget 
hver mand havde vundet ved handel. 16 Da kom den første og 
sagde: 'Mester, din mine har tjent ti miner.' 17 Og han sagde til 
ham: Godt gået, gode Tjener! fordi du var tro i meget lidt, så hav 
magt over ti byer.' 18 Og den anden kom og sagde: "Mester, din 
mine har tjent fem miner." 19 Ligeså sagde han til ham: "Også du 
skal være over fem byer." (Luk 19:12-19) 

Vær trofast over det lille du har nu. Kristne vil få mulighed for at herske 
over rigtige byer, i et rigtigt kongerige. Jesus sagde også: "Min løn er med 
mig , at give enhver efter hans gerning" (Åb 22:12). Gud har en plan (Job 
14:15) og et sted (Joh 14:2) for dem, der virkelig vil svare ham (Joh 6:44; 
Åb 17:14). Guds rige er virkelig, og du kan være en del af det! 

I starten af 2016 havde tidsskriftet Science en artikel med titlen "The 
power of crowds", der indikerede, at kunstig intelligens og crowdsourcing 
kunne løse de "ugudelige problemer", som menneskeheden står over for. 
Alligevel forstod artiklen ikke, hvad ondskab var, endsige hvordan man 
løser det. 

Samarbejde, bortset fra at følge Guds sande veje, er lige så dømt til at 
mislykkes i det 21. århundrede , som det var tilbage efter den store syndflod, 
da menneskeheden samarbejdede om at bygge det mislykkede 
Babelstårn (1. Mosebog 11:1-9). 

Problemer i verden, på steder som Mellemøsten (på trods af forventede 
timelige gevinster, f.eks. Daniel 9:27a; 1 Thessalonikerbrevet 5:3), vil ikke 
blive løst af mennesker – vi har brug for freden i Guds rige (Romerne 14: 
17). 
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Problemerne med international terrorisme, på trods af forventede 
gevinster, vil ikke blive løst (jf. Ezekiel 21:12) af de bedragne i De 
Forenede Nationer (jf. Åbenbaringen 12:9) – vi har brug for glæden og 
trøsten i Guds rige. 

Miljøproblemerne vil IKKE blive løst ved internationalt samarbejde, da 
verdens nationer vil hjælpe med at ødelægge jorden (Åb 11:18), men de 
vil blive løst af Guds rige. 

Spørgsmål om seksuel umoral, abort og salg af menneskelige kropsdele vil 
ikke blive løst af USA (jf. Åbenbaringen 18:13), men af Guds rige. 

Den massive gæld, som USA, Storbritannien og mange andre nationer 
har, vil ikke blive løst gennem international mæglervirksomhed, men i 
sidste ende (efter ødelæggelse ifølge Habakkuk 2:6-8) af Guds rige. 

Uvidenhed og forkert uddannelse vil ikke blive løst af De Forenede 
Nationer – vi har brug for Guds rige. Religiøse stridigheder vil ikke i 
sandhed blive løst ved at nogen økumenisk-interreligiøs bevægelse 
accepterer frelse bortset fra Bibelens sande Jesus. Synd er PROBLEMET i 
verden, og til det har vi brug for Jesu offer og hans genkomst i Guds rige. 
Moderne lægevidenskab har ikke alle svarene for menneskers sundhed – 
vi har brug for Guds rige. 

Sultproblemer vil ikke blive løst af genetisk modificerede organismer, som 
sætter dele af verden i fare for hungersnød på grund af potentielle 
afgrødesvigt – vi har brug for Guds rige. 

Den massive fattigdom i dele af Afrika, Asien og andre steder vil ikke løse 
problemet med fattigdom – vi har brug for Guds rige. Tanken om, at 
menneskeheden bortset fra Jesus kan bringe utopi i denne 'nuværende 
onde tidsalder' er et falsk evangelium (Galaterne 1:3-10). 

Den tusindårige fase af Guds rige er et bogstaveligt rige, som vil blive 
etableret på jorden. Det vil være baseret på Guds kærlige love og en 
kærlig Gud som leder. De hellige vil regere med Kristus i tusind år 
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(Åbenbaringen 5:10; 20:4-6). Dette rige vil inkludere dem, der virkelig er i 
Guds Kirke, men intet skriftsted siger, at Guds Rige faktisk er Kirken 
(katolsk eller andet). Romerkirken har modsat sig tusindårslæren, og 
senere vil den i højere grad modsætte sig Bibelens evangeliske budskab, 
når vi nærmer os enden. Dette vil sandsynligvis få betydelig 
mediedækning, som kan hjælpe med at opfylde Matthæus 24:14. 

I sin sidste fase vil Guds rige omfatte det "nye Jerusalem, der kommer ned 
fra himlen fra Gud" (Åbenbaringen 21:2), og der vil ingen ende være på 
dets stigning. Der vil ikke være mere uretfærdighed, ikke mere sorg og 
ikke mere død. 

At forkynde og forstå evangeliet om Guds rige er et vigtigt tema i Bibelen. 
Det gammeltestamentlige forfattere underviste om det. Jesus, Paulus og 
Johannes underviste om det. Den ældste 'kristne' prædiken, der 
overlevede uden for Det Nye Testamente, lærte om den. Det tidlige andet 
århundredes kristne ledere, som Polycarp og Melito , underviste om det. 
Vi i Guds Fortsættende Kirke underviser i det i dag. Husk på, at Guds rige 
er det første emne, som Bibelen viser, at Jesus prædikede om (Mark 1:13. 
Det var også det, han prædikede om efter opstandelsen (ApG 1:3) – og 
det er noget kristne bør søge først (Matt. 6:33). 

Evangeliet handler ikke kun om Jesu liv og død. Understregningen af 
evangeliet, som Jesus og hans tilhængere underviste i, var Guds 
kommende rige. Evangeliet om riget omfatter frelse gennem Kristus, men 
inkluderer også undervisning i slutningen af menneskelige regeringer (Åb 
11:15). 

Husk, at Jesus lærte, at enden ikke ville komme før efter, at evangeliet om 
riget var blevet forkyndt for verden som et vidne for alle nationerne (Matt 
24:14). Og den forkyndelse sker nu. 

Den gode nyhed er, at Guds rige er løsningen på de problemer, 
menneskeheden står over for . Alligevel ønsker de fleste IKKE at støtte 
det, høre det eller tro på sandheden om det. Guds rige er evigt (Matt 
6:13), mens "denne verden forgår" (1 Korintherbrev 7:31). 
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At forkynde det sande evangelium om Guds rige er noget, som vi i Guds 
Fortsættende Kirke er seriøse med. Vi stræber efter at undervise i alt, som 
Bibelen lærer (Matt 28:19-20), inklusive Guds Rige (Matt 24:14). Mens vi 
afventer det rige, er vi nødt til at lære og følge Guds veje og trøste andre, 
der ønsker at tro på sandheden. 

Skulle du ikke støtte forkyndelsen af evangeliet om det kommende Guds 
rige? Vil du tro på evangeliet om Guds rige? 
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Continuing kirkjur av Guði. 
 
USA á skrivstovuni hjá Continua kirkjur av Guði er at finna kl. 1036 W. 
Grand Avenue, Grover Beach, Kalifornia, 93433 USA; website 
www.ccog.org. 
 

Continuing kirkjur av Guði. (CCOG) websites 
 

CCOG.ASIA Henda heimasíðan hevur hugsavna seg um Asia. 
CCOG.IN Henda heimasíðan er mál móti teimum indiska heritage.  
CCOG.EU Henda heimasíðan er mál móti Evropa.  
CCOG.NZ Henda heimasíðan er mál móti Nýsælandi og øðrum við einum 
bretskum bakgrundi. 
CCOG.ORG Hetta er høvuðs heimasíðan í Continu kirkjur av Guði. Tað ger 
fólk á øllum heimum. Tað inniheldur grein, linkar og sjónbond. 
CCOGCANADA.CA Henda heimasíðan er mál móti teimum í Kanada. 
CCOGAfrica.ORG Henda heimasíðan er mál móti teimum í Afrika. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Hetta er spanskta 
heimasíðuna til Continu kirkjur av Guði. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Hetta er filipssíðan hjá Continu 
kirkjur av Guði. Tað hevur upplýsingar á enskum og Tagalog. 
 

News og Søgan Websites 
 

COGWRITER.COM Henda heimasíðan er eitt stórt amboð, og hevur 
tíðindi, doctrine, hansara søguligu grein, videos, og profetur dag. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Hetta er ein løtt at minnast heimasíðu við 
greinum og kunning í kirkjuni. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Hetta er eitt online útvarpsíða, sum fevnir 
tíðindi og biblical evni. 
 

YouTube & BitChute Video ráss for sermons & Sermonettes 
 

BibleNewsProphecy rás. CCOG sermonette videos. 
CCOGAfrica rás. CCOG boð í afri málum. 
CCOG Animations rásir at undirvísa síðurnar av kristin sannføring.  
CCOGSermones rás hevur boð á spanska málinum. 
ContinuingCOG rás. CCOG video sermons.  
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Á myndini vísir seg undir nøkrum av teimum fáu , sum vóru verandi (plus nøkur 
afturat) av einum bygningi í Jerusalem onkuntíð kent sum Cenacle, men betri lýsti 
sum (c. 
 

 
 
Hetta er hildið, at hetta kanska hevur verið tann fyrsti kristi bygningurin. Ein 
bygningur, sum Jesus hevði verið í, um Gud hevði verið í Guði. Hetta var ein 
bygningur í Jerusalem, sum lærdi Gospelin av Guðsi í Guði. 
 

 
Av hesi orsøkum takka vit eisini Gud uttan at takka, tí tað er tí. Tú,, 

brethren, bleiv fylgtur av kirkjuni hjá Gudi, sum eru í Christ Jesus. (1 

Thessalonians 2:13-14) 

Contend álvara fyri at líta á, hvat einaferð var einaferð fyri øll at halda 

halgimenni. (Jude 3) 

Hann (Fólk) segði við teir/tær/tey, "Eg má prædika í Guði til hin býirnar, 

tí eg havi verið sendur." (Luke 4:43) 

Men leita eftir Guði, og alt hesi tingini[c] skal leggjast í teg. Óttast ikki, 

lítið fylgt, tí tað er tín góða gleði at geva tær kongsríkið. (Luke 12:31-32) 

Og hetta fer at koma í kongsríkinum, verður præddur í øllum heiminum 
sum eitt vitni til allar tjóðirnar, og so er endin á. (Matthew 24:14) 


