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Vore dages invitation til frelse ind i den kristne tro lyder som regel noget lignende dette: 
 

“Hvis du endnu ikke har givet dit liv til Kristus, så opfordrer jeg dig til at gøre det i                   
dag. Jesus Kristus elsker dig og han døde for dine synder. Dit håb om frelse findes                
udelukkende i ham. Med en simpel bøn, kan du invitere ham ind i dit hjerte og slutte                 
dig til millioner af andre der gennem tiden er kommet til Jesus og blevet en del af                 
hans kirke. Bliv derefter aktiv i din kirke.” 

 
Når dette bliver bakket op af et vers fra Efeserne (1:7-8), så lyder det overbevisende: 
 

“i hvem vi have Forløsningen ved hans Blod, Syndernes Forladelse, efter hans            
Naades Rigdom, som han rigelig tildelte os i al Visdom og Forstand” 

  
Formålet det dette studie er at vise, at det tilbud om frelse der præsenteres i teksten øverst, er                  
vildledende; det vil indgyde en falsk følelse af tryghed; det er et ukomplet evangelium som ikke leder                 
til frelse.  
Dette populære evangelium er ikke falsk på grund af hvad det siger. Det er falsk på grund af det som                    
udelades. Det indeholder ikke hele det evangelium som Bibelen fortæller om. Det gode budskab              
(evangeliet) som blev bragt til os af Kristus og prædiket af disciplene handlede ikke udelukkende om                
tilgivelse af synder. Det var primært bekendtgørelsen af Guds Rige (Lukas 4:43). Det er Guds Rige                
der er det centrale emne i evangeliet, men denne del af budskabet er i dag nærmest er helt                  
forsvundet fra nutidens opfordringer til modtagelse af det frelsende evangelium.  
 
For at forstå hvad der menes med budskabet/evangeliet om Guds Rige, så er vi nødt til at undersøge                  
skrifterne. Gør vi ikke dette, vil vi ikke få at vide hvad Kristus beder os om at tro på og dermed heller                      
ikke være i stand til at respondere på hans kald til omvendelse og tro på budskabet om Guds Rige                   
(Mark 1:14-15; 8:12). 
Hvis du tvivler på om det er vigtigt for frelsen at tro på og forstå budskabet om Guds Rige, så prøv at                      
overveje følgende fakta: Disciplene i det nye testamente blev sendt ud for at prædike evangeliet, før                
de overhovedet forstod, at Jesus skulle dø for menneskenes synd. Dette viser at Jesu død og                
opstandelse ikke var det hele evangeliske budskab. 
I Lukas 9:6 ser vi at disciplene “gik ud og droge fra Landsby til Landsby, idet de forkyndte                  
Evangeliet”, og senere læser vi:  
 

“Men han tog de tolv til sig og sagde til dem: »Se, vi drage op til Jerusalem, og alle                   
de Ting, som ere skrevne ved Profeterne, skulle fuldbyrdes paa Menneskesønnen.           
Thi han skal overgives til Hedningerne og spottes, forhaanes og bespyttes, og de             
skulle hudstryge og ihjelslaa ham; og paa den tredje Dag skal han opstaa.« Og              
de fattede intet deraf, og dette Ord var skjult for dem, og de forstode ikke det,                
som blev sagt” (Lukas 18:31:34). 

 



Hvad var det så de havde prædiket siden de åbenbart ikke forstod at Jesus snart skulle dø? Svaret                  
finder vi i Lukas 9:2: 
 

“han sendte dem ud for at prædike Guds Rige” 
 
I vers 6 beskrives dette som at “forkynde Evangeliet”. De havde altså prædiket evangeliet, men uden                
at forstå at Jesus skulle dø for vores synder. Budskabet om Jesu død og opstandelse blev tilføjet til                  
evangeliet om Guds Rige efter hans genopstandelse (ApG 8:12). 
Hvor meget af budskabet om Guds Rige hører du i nutidens prædikener? Måske nævnes Guds Rige                
slet ikke! 
Det er sund fornuft at finde ud af hvad disciplene prædikede som evangelium efter Jesu sonende                
død. Svaret findes i Apostlenes Gerninger i fortællingen om den tidlige kirkes forkyndelse: 
 

“Men da de troede Filip, som forkyndte Evangeliet om Guds Rige og Jesu Kristi              
Navn, lode de sig døbe, baade Mænd og Kvinder” (ApG 8:12). 

 
I vers 14 af dette kapitel fortælles det, at disse mennesker lige havde “taget imod Guds Ord” (eller                  
budskabet). Vi kan se ud af dette, at evangeliet om Guds Rige og Jesu Navn er sammenføjet i                  
begrebet: budskabet.  
I Apostlenes Gerninger 19:8 læser vi at Paulus “gik ind i Synagogen og vidnede frimodigt i tre                 
Maaneder, idet han holdt Samtaler og overbeviste om det, som hører til Guds Rige”. På denne måde                 
hørte hele Asien herrens ord (budskabet/evangeliet - vers 10).  
Paulus beskriver sin egen missionering som forkyndelse af Riget (ApG 20:25) og senere læser vi, at                
han forklarede og “vidnede om Guds Rige og søgte at overbevise dem om (de ting der handlede om)                  
Jesus” [fra den græske grundtekst] (ApG 28:23, 31). 

 
Vi ser her at evangeliet/budskabet stadig var budskabet om Riget, som det hele tiden havde været.                
Informationen om Jesu død og opstandelse blev tilføjet efter hans korsfæstelse.  
 
Beviserne her bør tale klart og tydeligt for, at apostlene ikke bare bad folk om at tro på, at Jesus døde                     
for deres synder; hans genopstandelse var heller ikke hele budskabet der blev prædiket. De              
prædikede også det gode budskab om Guds Rige. Alle disse elementer er nødvendige for at have                
hele evangeliet. Et halvt evangelium eller et delvist evangelium kan ikke lede nogen til frelse.  
 
Hvis du endnu ikke har troet på Guds Rige eller hvis du er i tvivl om hvad Riget er, så har du endnu                       
ikke modtaget Bibelens budskab/evangelium. Du er måske aldrig blevet gjort opmærksom på at det              
er vigtigt at tro på budskabet om Guds Rige på samme måde som at tro på Kristi genopstandelse.                  
Det kan lade sig at gøre at komme i en kirke i mange år uden at få noget at vide om Guds Rige; det                        
budskab som Jesus selv prædikede. 
Det afgørende spørgsmål for din frelse er derfor: har du omvendt dig og tror du på det gode budskab                   
om Guds Rige?  
At gøre lige præcis dette var det allerførste Jesus bad os om (Mark 1:15). En tro uden forståelse af                   
budskabet om Guds Rige kan ikke lede til frelse. Ligningen om sædemanden fortæller os at               
budskabet om “Rigets ord” (Matt 13:19) må slå rod i dit hjerte. Det er afgørende at finde ud af, hvad                    
det betyder at tro på “budskabet om Guds Rige” (læs Matt 4:23; 9:35; 24:14). Kun de der hører og                   
tror på budskabet (ordet) om Guds Rige (Matt 13:19) er lovet et evigt liv i Riget (Joh 5:24). Troen på                    
dette budskab og en livsførelse der er i overensstemmelse med dette må fastholdes indtil enden. 


