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Resymé fra talen
• Jesus brukte ulike lignelser for å illustrere budskapet om Guds Rike. F.eks. Matt
13,44-46, om skatten og perlen. Dette er to parallelle historier som viser at Guds Rike
er svært verdifullt, og man må selge alt man eier og har for å kunne eie det. Det vil si
omvende oss fra alt det gamle, være villig til å gi slipp på alt annet for å vinne Kristus.
• Alle mennesker leter egentlig etter skatten/perlen, men ingen av de
skattene/perlene mennesker finner tilfredsstiller før de finner Jesus – veien tilbake til
Gud. Men ikke alle vil ta imot, når de finner den, fordi det koster alt. De som tar imot,
får imidlertid «alt det andre» tilbake – men da sammen med en god oppskrift på
hvordan det skal forvaltes (ref f.eks. Matt 6,33).
• Samtidig viser Jesus oss også at du er skatten/perlen, du er objektet i historien (ref
Mark 2,14-17 og Matt 13,43). Gud er en inviterende Gud, som søker for å finnes oss
og ha fellesskap (Luk 14,16-23). Han vil gjerne at du skal være borger av Hans Rike.
• Forkynnelsen om Guds Rike er radikal, og setter oss på valg. Det krever omvendelse
fra våre tidligere veier, og det finnes bare to mulige valg (Matt 25,34 og 41).
• Guds Rike er et kongerike, og Gud ga sin sønn Jesus Kristus tilbudet om tronen (Matt
28,18). Kongen og Riket er også ett (Mark 10,29, Luk 18,29, Fil 2,9-11). De første
kristens trosbekjennelse var enkel, de sa og bekjente «Jesus er Herren» (Rom 10,9).
• Ingen kan gjøre krav på å eie Guds Rike, men Gud er en god Gud som ønsker å gi oss
del i det (Luk 12,32).
• Fram til Guds Rike etableres fullstendig også på jorden (Åp 11,15), skjer det en
gradvis gjenerobring. I denne epoken foregår dette i stor grad i det skjulte (Mark
4,11-12), og Gud arbeider i og blant menneskene i denne tiden før Riket blir synlig for
alle en dag der framme.
• Vi som hører Kong Jesus til, kan man si har blitt sluppet ned bak fiendens linjer, for å
«ta tilbake landet» for Kongen. Vi befinner oss altså på fiendtlig territorium, «i
verden men ikke av verden» (Joh 17,13-18).
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med:
• Har du selv en erfaring av å ha «gitt alt til Jesus», og hvilke konsekvenser det fikk i ditt
liv?
• Guds Rike-perspektivet på livet er en annen tankegang enn vi er vant til i den vestlige
verden. Drøft hvordan troen har blitt privatisert i vårt samfunn.

