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Resymé fra talen 

• Matt 16,13-19. Peter fikk himmelrikets nøkler, fordi han hadde sett – hadde fått 
åpenbart at Jesus er Messias, den levende Guds Sønn. På denne måten representerer 
Peter hele menigheten, menigheten av de som har fått åpenbart evangeliet. Det er 
disse som virkelig kan bygge Guds Rike, og spesielt når de kommer sammen. 

• Når Han bygger sin menighet, skal dødsrikets porter ikke få makt over den (v.18). 

• Guds Rike vil bre om seg gjennom og ut fra disse menneskene.  

• Nøklene til Guds Rike ble gitt til menigheten, nøkler som utløser Guds Rikes kraft. 
Først i den åndelige verden, og så blir dette også synlig – fordi den åndelige, 
bakenforliggende verden styrer den synlige. Mange av problemene som mennesker 
har, og som samfunnet og naturen har, har en bakenforliggende årsak i det usynlige. 
Dvs. syndefallets konsekvenser, som synd, sykdom, krig, hat, nød, perversiteter, osv. 

• Det finnes i hvert fall tre nøkler til Guds Rike: 
o Alt dere binder på jorden skal være bundet i himmelen (Matt 16,19 og 18,18). 

Noen ganger må den onde årsaken og roten til problemene bindes. 
o Alt dere løser på jorden skal være løst i himmelen (Matt 16,19 og 18,18). 

Andre ganger må Guds Rikes dynamiske krefter utløses. 
o Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal gis av Far i himmelen 

(Matt 18,19). I mange situasjoner er vår oppgave å be inn i det åndelige, slik 
at endring skjer i det synlige.  

o Dette kan ikke brukes på menneskelig vis, men når vi beveger oss i Den 
Hellige Ånd, kan vi få være med på alt dette – fordi Jesus da er til stede og 
virker det fram i, gjennom og sammen med oss.  

• Ingen menighet eller kirkesamfunn må tro at de har monopol på Guds Rike (Matt 5,2-
10). Hungrer og tørster vi etter mer av Ham? Det kommer ikke til oss om vi ikke vil... 

• Vi må «invitere Jesus inn i huset» (Mark 2,1). Hvis Han er i huset, så er det umulig å 
skjule. Det vil annonsere seg selv, og Guds Rike vil vokse. 

• I Gudstjenesten ble det vist en filmreportasje fra byen Manchester i Kentucky, USA, 
om den forvandlingen byen gikk gjennom noen år tilbake.  

 
 
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med: 

• Hvor mye ønsker vi å se Guds Rike komme i Trondheim? Er dette virkelig vår hunger? 
Hvis ikke, hva kan du gjøre med det? 

• Har du invitert Jesus inn i hele ditt «livshus»? Er vi klare til å gi Ham kontrollen? Hva 
trengs å ryddes i huset, hvis Kongen skal komme på besøk? 


