
Guds rige er evigt
- om at have Gud som konge
Lige nu er Guds rige 
usynligt, men når Jesus 
kommer igen, vil det 
bryde synligt frem
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Først en kort brugsanvisning. Det er tan-
ken, at man læser artiklen igennem. Læs 
undervejs de bibelsteder, der henvises til. 
Står de i parentes, kan de springes over.
 Når artiklen er læst, tager man fat på de

nummererede bokse. Hver af dem har et 
oplæg og nogle arbejdsspørgsmål.

Søg først
Guds rige fylder meget i Bibelens under-
visning og forkyndelse. Det omtales di-
rekte 120 gange i Det Nye Testamente 
(NT), og 90 af dem er i Jesu undervisning. 
Hvis nogen vil tælle efter, skal man huske, 
at Matthæus ofte skriver »Himmeriget« 
for at undgå at bruge Guds navn direkte. 
Men betydningen er helt den samme som 
»Guds rige«.
 Et af de mest kendte Guds rige-steder 
er måske der, hvor Jesus siger: »Søg først 
Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt 

Guds rige som en stat
Danmark er et rige med 
en regering, et kongehus, 
grænser, borgere og så videre. 

Men hvordan er det med Guds rige? 
Prøv at drage paralleller mellem en stat 
som Danmark og Guds rige.

n Danmark er et demokrati 
med et kongehus. Hvordan er 
forholdet mellem regenten og 
folket i Guds rige?
n Danmarks grænser 

har ændret sig gennem tiden i 
forbindelse med diverse krige. 
Har Guds rige grænser - faste eller 
flydende - eller krige?

n Kan I tænke på andre paralleller 
mellem en stat som Danmark 
og Guds rige? Har Guds rige for 
eksempel en grundlov?

Guds rige er blevet defineret som »Der 
hvor Gud har magten«. Men Gud har 
også magten over Djævelen, og hans 

Danmark 
har ikke altid 
været sådan, 
som vi kender 
det i dag.
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rige er ikke en del af Guds rige. Vi laver 
derfor en lille tilføjelse, så det hed-
der: »Guds rige er der, hvor Gud har 
magten, og hvor han respekteres som 
magthaveren.«

n Holder den definition 
generelt og i forhold til jer selv? 
Hvis ikke, må I prøve at lave en 
bedre.
n Tænk over »Ske din vilje ...« 

som vi beder i Fadervor. Hvordan 
forholder det sig til vores forståelse 
af Guds rige?

?

det andet gives jer i tilgift« (Matt 6,33). Det 
vigtigste i verden må så være at finde ind i 
Guds rige. Det er nøglen til at få alt det an-
det. Men hvor finder vi Guds rige, og hvor-
dan kommer vi ind? Det skal vi se på nu.
 Når emnet hører til i denne serie, er 
det fordi Guds rige både i profetierne og i 
NT knyttes sammen med de sidste tider, 
der indledes med Jesu første komme og 
fuldendes ved Jesu genkomst. Guds rige er 
evigt.

Findes også i GT
I betragtning af, at Guds rige nævnes di-
rekte mere end hundrede gange i NT, er det 
lidt overraskende, at vi ikke finder udtryk-
ket i Det Gamle Testamente (GT). Men sa-
gen er der. Læs Salme 146. Herren er konge 
for evigt.
 Hvor der er en konge, er der også et kon-
gedømme - et rige. Mange af de steder, der 
i GT handler om Gud som konge, taler om 
Israel som hans folk (f.eks. 2 Sam 7,10-17). 
Løfterne om en fremtidig konge og frelser 
- Messias - er også løfter om Guds rige, der 
har hele verden som mål. Gud siger om 
Messias, at han skal være af Davids slægt, 
hans kongedømme skal være evigt, og 
Gud vil kalde ham sin søn. Både Johannes 
Døber og Jesus forkynder, at Guds rige er 
kommet nær, og det er det, fordi Jesus er 
blevet født. Messias er kommet.
 Guds pagt med Abraham, som han flere 
gange bekræftede over for Abrahams efter-
kommere, gjaldt på en særlig måde hans 
udvalgte folk - jøderne. Men pagten og løf-
terne havde alle folkeslag som mål (1 Mos 
22,18).

Til verdens ende
Jesus taler om at gå ind i Guds rige som at 
gå ind i et rum. Man er indenfor eller man 



At komme ind
Jesus knytter indgangen til 
Guds rige sammen med dåben. 

Læs Joh 3,3-5. En meget vigtig regel for, 
hvordan man kommer ind i Guds rige, 
kender vi netop fra dåbsritualet. Læs 
Mark 10,13-16.

er udenfor. Han omtaler Guds rige som 
noget næsten håndgribeligt - men lige nu 
usynligt. En dag skal riget blive synligt. 
Læs Mark 9,1 og 14,25.
 Dette dukker også op ved indstiftel-
sen af nadveren. Læs Matt 26,27-29. Jesus 
knyttede et løfte om evigt liv i Guds rige 
sammen med nadveren.
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 Lige nu er det usynligt, hvem der er bor-
gere i riget, og hvem der ikke er. Men ved 
Jesu genkomst bliver det synligt. Indtil da 
skal indbydelsen gå ud, og mennesker skal 
have mulighed for at gå ind i Guds rige.
 »Og dette evangelium om Riget skal 
prædikes i hele verden som vidnesbyrd for 
alle folkeslag, og så skal enden komme« 

Livsalige dag, som i 

håbet vi venter, da 

verden er blevet Guds 

rige til sidst DDS 568

Jesus taler om at gå ind i Guds rige som at gå ind i et rum.
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 Reglen er: Den, der ikke modtager Guds 
rige som et lille barn, kommer slet ikke ind.
 Hos Matthæus finder vi noget lignende 
(Matt 18,1-5). Disciplene spurgte: »Hvem er 
den største i Himmeriget?« Jesus kaldte et 
lille barn hen til sig, stillede det midt iblandt 
dem og sagde: »Sandelig siger jeg jer: Hvis 
I ikke vender om og bliver som børn, kom-
mer I slet ikke ind i Himmeriget. Den, der 
ydmyger sig og bliver som dette barn, er 
den største i Himmeriget; og den, der tager 
imod sådan et barn i mit navn, tager imod 
mig.«
 I en norsk oversættelse står der: »Den, 
der gør sig selv lille som dette barn, han er 
den største i himmelriget.«

n Hvorfor bliver barnet 
fremhævet? Har det på 
en særlig måde fortjent at 
komme ind i Riget? Har det 
en speciel kvalitet, som vi 

skal sørge for selv at få? Er barnet 
uskyldigt? Eller hvad er forklaringen?

n Overvej også hvad det betyder, 
at Jesus sætter dåben som 
indgangsport til Guds rige.

n Kan I se tegningen som en 
illustration af Guds rige? Hvorfor? 
Hvorfor ikke?



Ingen kan tjene to herrer
»Søg først Guds rige« citerede 
jeg i begyndelsen af artiklen. Or-

dene er afslutningen på et afsnit af Bjerg-
prædikenen, som begynder med: »Ingen 
kan tjene to herrer.« Læs Matt 6,24.
 Egentlig er der tale om slaveforhold. 
Ingen kan have to ejere, uden at det giver 
alvorlige konflikter.
 Modsætningen er ikke Gud og Djæve-
len. Det er indlysende, at man ikke sam-
tidig kan tjene de to. Modsætningen er 
mellem Gud og en mellemting, som i sig 
selv hverken er god eller ond. Men hvis 
man gør en mellemting til herre i sit liv, 
kan man ikke samtidig tjene Gud.
 Som borger i Guds rige kan man ikke 
have en anden herre end Gud. At søge 
Guds rige er at gå ind under hans her-
redømme. Gør vi det, får vi alt det andet i 
tilgift (Matt 6,33).

n Overvej hvad Jesu ord: 
»Ingen kan tjene to herrer«, 
betyder i jeres liv. Vær 
så konkrete, som jeres 
frimodighed tillader. Tænker I 

mest på ordene som en begrænsning i 
jeres liv, eller som en velsignelse?

n Vend tilbage til missionsbefalingens 
ord: »Mig er givet al magt ...« og »... 
jeg er med jer alle dage indtil verdens 
ende.« Tænker I på de ord som en 
begrænsning i jeres liv eller som en 
velsignelse? Tænker I på dem som 
noget, der har med verdens ende at 
gøre?

n Og så til sidst, hvis I har mere tid: Tænk 
over »Komme dit rige«, som vi beder i 
Fadervor. Mon Jesus også har tænkt på 
sin genkomst, da han lærte os at bede 
sådan?

På de amerikanske pengesedler og mønter 
står der »In God we trust« (Vi stoler på 
Gud). Måske er det et forsøg på at undgå 
mammon som herre.
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Daniels nattesyn af Men-
neskesønnen
Læs Dan 7,13-14. Når Jesus kal-

der sig selv Menneskesønnen, knytter 
han til ved dette skriftsted. (I parentes 
bemærket: Teksten står i en sammen-
hæng, der har mange lighedspunkter 
med Johannes’ Åbenbaring.)
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Læs også Matt 28,18-20. Sammenlign 
de to tekster.

n Hvad står der i 
missionsbefalingen, som 
ikke allerede er sagt eller 
antydet i Daniels nattesyn 
om Menneskesønnen?

    n Hvad er jeres 
umiddelbare reaktion 
på, at de to tekster ligner 
hinanden så meget?
n Overvej jeres eget forhold 
til missionsbefalingen. 
Hvad betyder det, at 
befalingen er givet af 
Menneskesønnen, der har 
al magt? Hvad betyder det 
løfte, han slutter befalingen 
af med?

(Matt 24,14). Forkyndelse af Guds rige er 
indbegrebet af evangeliet, og når forkyn-
delsen er nået til verdens ende, kommer 
Jesus igen.

Han flyttede os
Efter oplevelsen med den rige mand, si-
ger Jesus: »Det er lettere for en kamel at 
komme igennem et nåleøje end for en rig 
at komme ind i Guds rige.«
 Disciplene blev forfærdede. »Hvem 
kan så blive frelst?« spurgte de.
 Da så Jesus på dem og svarede: »For 

mennesker er det umuligt, men for 
Gud er alting muligt« (Matt 19,23-26).
 For mennesker er det umuligt, men 
ikke for Gud. Og han har gjort noget 
ved det. Derfor kan Paulus skrive: »Tak 
med glæde vor Fader, som har gjort jer 
duelige til at få del i de helliges arv i ly-
set. Han friede os ud af mørkets magt 
og flyttede os over i sin elskede søns 
rige; i ham har vi forløsningen, synder-
nes forladelse« (Kol 1,12-14).   


