Udvalgt til at herske
(Saint: One Appointed to Rule)
By Anthony Buzzard
________________________________________________________________________________________________________________
(Skriftsteder er fra den danske bibeloversættelse 1917/1931, med mindre andet er angivet)

Kristne bruger nogle gange så meget tid på at begræde deres egen utilstrækkelighed og manglende
åndelighed, at de helt glemmer grunden til at de er Kristne. De der følger Jesus kaldes “Udvalgte”. Titlen
“Udvalgt” i det Nye Testamente gives til alle sande troende. Sande troende er de der adlyder Jesus:
“og efter at være fuldkommet blev Aarsag til evig Frelse for alle dem, som lyde ham”
(Heb 5:9)
“Den, som tror paa Sønnen, har et evigt Liv; men den, som ikke vil tro Sønnen, skal
ikke se Livet, men Guds Vrede bliver over ham” (Joh 3:36)
“Men Jesus raabte og sagde: »Den, som tror paa mig, tror ikke paa mig, men paa
ham, som sendte mig” (Joh 12:44)
“Men de ved Vejen ere de, som høre det; derefter kommer Djævelen og tager Ordet
bort af deres Hjerte, for at de ikke skulle tro og blive frelste” (Luk 8:12)
“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)
Titlen “Udvalgt” er ikke forbeholdt en speciel slags Kristne, som er super-hellige i forhold til de “almindelige”
troende, for alle udvalgte (de der tror på Jesus), er udpeget til at indgå i Israels kongelige familie. En udvalgt
er valgt af Gud til at herske sammen med Jesus. En udvalgt er blevet inviteret til at modtage kongemagt. De
Kristne er kaldede til at have kongemagt i Guds Rige. Guds udvalgte skal være Guds eget folk. De er under
uddannelse til at regere over verden (1. Kor. 6:2).
“Eller vide I ikke, at de hellige skulle dømme Verden? og naar Verden dømmes
ved eder, ere I da uværdige til at sidde til Doms i de ringeste Sager?” (1 Kor 6:2)
De fleste fantastiske sandheder i den kristne tro, har rødder i de hebraiske skrifter (det Gamle Testamente).
Konceptet om “den Udvalgte” (det kristne menneske) og hans eller hendes rolle i Guds plan, findes også i de
hebraiske skrifter - og i et af kapitlerne i Daniels Bog, finder vi et skriftsted som alle kristne burde lære at huske
udenad. Denne helt vitale og kritiske del af det Gamle Testamente, indeholder den sande og uforfalskede plan
for den Abrahamiske/Davidiske tro som blev åbenbaret i Kristus (1. Mos 12, 13, 15, 17; 2. Sam. 7; Gal 3:29).
Daniel 7:13-14 beskriver en indsættelsesceremoni til et kongeligt embede. Modtageren af dette mandat til at
herske, er “Menneskesønnen” som i englens billedtale i 7:18, 22, 27, også beskriver den “Højestes Hellige”.
Menneskesønnen er er den titel Jesus oftest brugte om sig selv. Det var hans yndlings titel.
Han er mennesket! Det ypperste menneske. Men han har andre med sig, naturligvis, for han forstod at han var
“Messias kongen”, som skulle være legemets (de udvalgtes) hoved. Den Højestes Hellige er de der er udvalgt
til at herske i det fremtidige Rige. Dette er tydeligt hele vejen igennem kapitel 7 i Daniels Bog. Jesus er den
“nye Adam” som retter den første Adams fejlslagne forsøg på at regere på Guds vegne.
Pointen er: De hellige skal modtage Riget. De skal tage Riget i besiddelse og alle folk og folkeslag skal tjene
og adlyde dem. Nogle bibeloversættelser vægrer sig ved idéen om at mennesker, de kristne, er udvalgt til at
herske som konger. For nogle lyder dette alt for politisk og derfor er løftet til de udvalgte, om at de skal regere

verden sammen med Jesus, ofte nedtonet, bagatelliseret og sløret. Det er langt mere spiseligt at tro på, at
“sjælene stiger til himmels”, hvor de derefter ikke længere har særlig stor virkning på det der foregår på jorden!
Daniel kendte ikke til denne slags “undvigelser af sandheden”. De Hellige skal tage Riget i eje “under
Himmelen” og skal regere det i Evigheders Evighed. Alle folkeslag underlægges disse udødelige konger (Dan
7:14, 18, 22, 27; Åb 1:6; 2:26; 3:21; 5:10; 20:1-6; Esj 32:1). Sikke en fantastisk verden det vil blive! (Esj 7:14).
“Men Riget og Herredømmet og Storheden, som tilhørte alle Rigerne under
Himmelen, skal gives den Højestes helliges Folk; dets Rige er et evigt Rige, og alle
Magter skal tjene og lyde det” (Dan 7:27)
Paulus brugte udsigten til et kongeligt embede som en ansporing til de omvendte mennesker der var omkring
ham, for at de skulle begå sig værdige til dette royale embede. 1 Thessaloniker 2:12 er et mini-udsagn af hele
det Nye Testamente (på samme måde som salme 110:1):
“...I skulde vandre Gud værdigt, ham, som kaldte eder til sit Rige og sin Herlighed” (1
Thess 2:12)
Med andre ord; begå jer som det er værdigt for en kongelig under oplæring. Tænk hver dag over den
fantastiske ære, Gud ønsker at tildele dig ved at invitere dig til at dele adelighed med Jesus Kristus. Kunne
nogen anden skæbne eller noget andet håb, give os samme målrettede beslutsomhed til at ville gøre det
bedste for Messias og for hans Rige?
Hvis udsigten til et kongeligt embede virker virkelighedsfjernt nu, så studér og meditér over Kongebøgerne og
Samuels Bog, og se der den ærbødighed som tilfalder Kongen. Han er Guds agent (Shaliach) i det kommende
teokratiske Rige. 1. Samuel 16 handler om udvælgelsen af en værdig konge. Gud ser på personens hjerte og
på personligheden (1 Sam 16:7), når han udvælger den der skal regere på hans vegne. Læg mærke til at
David bliver udsat for prøvelser og tests, mens Gud forbereder ham til at være hyrde for Guds folk, Israel.
Dette er i det Nye Testamente forbilledet på det at være kristen.
Læg mærke til at Ordsprogenes Bog handler om det at herske, en manual af visdom til dem der ønsker at
kendes værdige til at være kongelige. Salomon formåede ikke at leve op til Guds salvelse af ham [Salomon]
som konge. Dette er fortalt som en advarsel til os. I det Nye Testamente sår Jesus sæden (evangeliet om
Guds Rige, Matt 13:19) og inviterer mennesker til at forlade deres syndige livsstil og i stedet træde frem og
tage imod træningen til at indgå i et kongeligt embede.
Jesus lover os, at den nye pagt, stadfæstet og beseglet med hans eget blod, er løftet om at herske i hans Rige
i fremtiden:
“Men I ere de, som have holdt ud med mig i mine Fristelser. Og ligesom min Fader har
tildelt [Faktisk oversættelse: “Indgået pagt med mig om…”]  mig Kongedømme, tildeler
jeg eder at skulle spise og drikke ved mit Bord i mit Rige og sidde paa Troner og
dømme Israels tolv Stammer” ( Lukas 22:28-30)
Belønningen som tilbydes og loves til kirken af Paulus, er en gengivelse af Jesu løfte til alle der følger ham:
“Eller vide I ikke, at de hellige skulle dømme Verden?” (1 Kor 6:2)
“dersom vi holde ud, skulle vi ogsaa være Konger med ham” (2 Tim 2:12)
Dette hovedtema uddybes yderligere i Åbenbaringen 2:26-27; 3:21; 5:10; 20:1-6.
I hver af disse vers (samt mange andre), ser vi Guds plan for hvordan han vil sørge for retfærdighed på jorden,
gennem et styre af åndeligt inspirerede mennesker - det første af den slags nogensinde - ledt af Messias og
hans folk. Jordens fremtidige beboere har Gud underlagt Jesus og de udvalgte (Heb 2:5). At “arve landet

(Riget)” (se Salme 37), betyder mere end bare “at være i landet” eller “at være i Riget”. Ordet “Rige” i denne
sammenhæng, betyder også “Guds styre (en regering) ved Jesus” eller bare “Guds styre”. Dette styres magt
vil blive udøvet af de hellige, for hvem Jesus er foregangsmanden og pioneren. Jesus har allerede
gennemgået sin død og derefter blevet ophøjet til herlighed (Salme 110:1). De kristne er på samme rejse og
vil blive oprejst til udødelighed i Riget når Jesus kommer tilbage ved hans Parousia, hans genkomst (1 Kor
15:23; Lukas 14:14; Åb 15:18, etc.).
Jeg ville ønske at alle troende ville opdage det geniale i, at hele den kristne tro er samlet og koncentreret i
dette ord: “Riget”. Begrebet “Riget” dækker ikke bare over en fornemmelse af, at Jesus bor i dit hjerte. Det
dækker over hele udfordringen og invitationen til at være en af de udvalgte/hellige - kaldet til kongelighed - at
være og virke som kongelig sammen med Messias. Vi skal allerede nu gå ind i tjeneste for Kristus. Han er
konge over Israel og hele verdenen. Vi har også til opgave, at fortælle om hans plan om at komme tilbage til
jorden for at etablere Riget over hele verdenen. Samtidig med at vi allerede nu skal leve vore liv som værdige
til at være kongelige af det åndelige Israel (Gal 6:16; Fil 3:3), som Abrahams åndelige efterkommere, til hvem
det er lovet, at de skulle regere over jorden (Rom 4:13).
“Men naar I høre Kristus til, da ere I jo Abrahams Sæd, Arvinger ifølge Forjættelse” (Gal
3:29)
Daniel 7 er essentiel for al god prædiken om Evangeliet. Dette kapitel fortjener at blive brugt som obligatorisk
og grundlæggende læsning for forståelse af det Nye Testamente. I dette kapitel vil du også se, at de udvalgte
vil være nødt til lide for modtage deres hæder og ære. Den fremtidige Antikrist, “det lille horn”, kæmper for at
opslide de hellige/udvalgte (vers 25). Det vil i første omgang se ud som om han rent faktisk får bugt med de
udvalgte/hellige, for som Satans værktøj, vil Antikrist være målrettet og fast besluttet på, at udrydde det
evangelium som prædikes af de udvalgte/hellige (Lukas 8:12). Men her slutter dramaet endnu ikke. De
udvalgte/hellige vil komme tilbage som arvingerne til det kommende Rige.
“indtil den gamle af Dage kom og Retten blev givet den Højestes hellige og Tiden kom,
da de hellige tog Riget i Eje” (Dan 7:22)
Alt dette er kernefortællingen i troen som Jesus prædikede den i det Nye Testamente (Mark 1:14-15). “ Vi maa
igennem mange Trængsler indgaa i Guds Rige”, siger Paulus til sine lyttere (ApG 14:22). Daniel sagde det
samme tidligere, og Jesus talte konsekvent om at opgive det nuværende liv for at kunne modtage livet som
kongelig i Riget. Dette liv kaldes “livet i den kommende alder” eller “Livet i den kommende tidsalder”, dette
oversættes ofte til det væsentligt mere vage begreb “Det evige liv” (Dan 12:2 oversættes korrekt til “Livet i den
kommende tidsalder”).
Hvordan kunne man sammenligne det, at miste sit nuværende liv, med det at miste det fremtidige liv som er
den troendes mål? Dette fremtidige liv er værd at ofre noget for nu. Jesus sagde:
“Thi hvad gavner det et Menneske, om han har vundet den hele Verden, men mistet sig
selv eller bødet med sig selv?” (Luk 9:25)
At vinde hele verden nu er uden mening, hvis man samtidig giver afkald på “Livet i den kommende alder”. En
udvalgt/hellig er en der er udpeget til at herske i Riget når Jesus kommer tilbage. Lige nu er vedkommende
kun arving til dette embede, men på det tidspunkt (ved Jesu genkomst) skal han eller hun modtage arven og
tage Riget i besiddelse (Matt 5:5; Jer 27:5). “Kød og Blod [mennesker i deres nuværende form] kan ikke arve
Guds Rige” (1 Kor 15:50). Men det nye “åndelige legeme”, et legeme drevet af ånd, et legeme der er skabt til
“Livet i den kommende tidsalder” i Guds Rige, klæder de udvalgte på til at lede og regere med Messias i Guds
Rige på den fornyede jord (Åb 5:10; 20:1-6). Tusindårsriget, når Satan er blevet grebet og kastet i afgrunden,
vil være den første del af det fremtidige Guds Rige. Nogle dødelige vil overleve for at genopbygge en ny
samlet befolkning på jorden (Esj 19). Der vil komme en stor depopulation over jorden ved Jesu genkomst, på
samme måde som ved syndfloden i Noas tid (Esj 24:6). I denne fremtid vil mennesker der dør som
hundredårige, ses som have haft et kort liv (Esj 65:20).

En advarsel: Prøv ikke at starte din regeringstid i den nuværende verden, inden Jesu genkomst. Dette var den
fejl som nogle over-entusiastiske anabaptister [Betyder “gendøbere”. Disse går ind for voksendåb] i
1600-tallet, som mente at Riget kunne oprettes ved brug af sværdet, inden Jesu komme. Den samme fejl har
ledt nogle til at tro, at Guds teokratiske Rige, Guds styre, kunne opnår gennem det amerikanske politiske
system. Dette vil ikke lykkes. Verdens nuværende stats- og landeregeringer, vil blive udskiftet af Guds Rige og
hans Messias engang i fremtiden, først når den syvende trompet lyder, som indvarsler opstandelsen af “de der
døde i troen” (Åb 11:15-18). Indtil da bør vi “vandre Gud værdigt, ham, som kaldte eder til sit Rige og sin
Herlighed” (1 Thess 2:12). Så husk at når du læser om de udvalgte (de hellige) i det Nye Testamente, så husk
at de udvalgte er dem der, ifølge Daniel 7:14; 18, 22, 27, er udpeget til at regere og lede  - Alle folkeslagene
vil tjene og adlyde dem.

