Fortæller de dig sandheden om evangeliet?
(Are They Telling You the Truth About the Gospel?)
By Anthony Buzzard

_______________________________________________________________________________
Spørg hvilken som helst bibel-studerende og vedkommende vil sandsynligvis fortælle dig, at det
frelsende evangelium i Bibelen indeholder to primære pointer:
1. At jesus døde for vores synder.
2. At Jesus genopstod og gik til Faderen.
Få personer er stoppet op for at spørge sig selv: Er dette i virkeligheden hvad Bibelen fortæller?
Åbn en Bibel og begynd at læse alle passager hvor Jesus prædiker om Evangeliet. Husk at Jesus var
udsendt for at forkynde frelsen (Heb 2:3). Hvad var det Jesus prædikede som Evangelium til
menneskene? Tilskyndede han dem til at tro på hans død og opstandelse?
Nej. Ikke ifølge Matthæus, Markus og Lukas. Jesus begyndte at forkynde evangeliet i Galilæa, og
han kaldte det Evangeliet om Guds Rige:
“Men efter at Johannes var kastet i Fængsel, kom Jesus til Galilæa og prædikede
Guds Evangelium og sagde: Tiden er fuldkommet, og Guds Rige er kommet nær;
omvender eder og tror paa Evangeliet” (Mark 1:14-15).
Læg mærke til at han ikke sagde et eneste ord om hans kommende død og opstandelse. Han
krævede omvendelse (en total re-orientering af tænkemåde og adfærd) og tro på Evangeliet om
Guds Rige.
I Lukas 4:43 fortæller Jesus grunden til hvorfor han er udsendt og hvad han er udsendt for.
“Men han [Jesus] sagde til dem: »Ogsaa for de andre Byer bør jeg forkynde
Evangeliet om Guds Rige; thi dertil [hoti epi touto = af denne grund] blev jeg
udsendt”
Senere udsendte Jesus sine disciple for at prædike det samme Evangelium:
“Og han sendte dem ud for at prædike Guds Rige og helbrede de syge… Men de
gik ud og droge fra Landsby til Landsby, idet de forkyndte Evangeliet og
helbredte alle Vegne” (Lukas 9:2, 6).
Hvad var så budskabet i dette Evangelium? Handlede det om Jesu død og opstandelse? Tydeligvis
ikke. Disciplene vidste på dette tidspunkt slet ikke, at Jesus skulle dø og blive genoprejst.
Længe efter at de var begyndt at prædike Evangeliet (Lukas 9:6), havde de stadig ikke forstået, at
Jesus skulle dø og genopstå. Lukas 18:31-34 fortæller os, at da Jesus meget senere, beskrev at
hans nært forestående død og genopstand, “fattede de intet deraf, og dette Ord var skjult for dem, og
de forstode ikke det, som blev sagt”.
Alligevel have disse disciple gået og “prædiket Evangeliet” (Lukas 9:6, 60; 10:9). Men information om
Jesu død og opstandelse var endnu ikke en del af dette Evangelium. Efter Jesu død og opstandelse,
blev dette til en del af Evangeliet. “Evangeliet om Guds Rige” var stadig betegnelsen for Evangeliet,

men budskabet om Jesu død og opstandelse, blev derefter inkorporeret i Evangeliet om Guds Rige.
Men det gode budskab om Riget, var stadig det primære budskab i Evangeliet:
“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)
Også Paulus fortsatte med at forkynde dette Evangelium…
“og vidnede frimodigt i tre Maaneder, idet han holdt Samtaler og overbeviste om det, som
hører til Guds Rige”
“forklarede han [Paulus] og vidnede om Guds Rige og søgte at overbevise dem
om Jesus… (i) hele to Aar… idet han prædikede Guds Rige og lærte om den
Herre Jesus med al Frimodighed, uhindret”
Paulus beskrev sin egen missionsgerning som “prædike Evangeliet om Guds Rige” (ApG 20:25 præcis som Jesus beskrev sin missionsgerning: Lukas 4:43).
Jesu død og opstandelse er en vital del af Evangeliet, men det er ikke hele Evangeliet. Det
grundlæggende i Bibelens Evangelium, er det kommende Guds Rige (“Komme dit Rige”), et politisk
monarki som skal etableres i Palæstina, med Jerusalem som sin hovedstad og med autoritet over
hele jorden. Dette er verdens eneste sande håb. Evangeliet inviterer dig til at regere med Kristus i
dette kommende Rige (se Esajas 32:1; Dan 7:18, 22, 27; Salme 37:11 = Matt 5:5; Lukas 19:11, 17;
Åb 2:26; 3:21; 5:10; 20:1-6; 1 Kor 6:2; 2 Tim 2:12; Lukas 12:32; 22:28-30). For at opnå udødelighed
og en plads i det kommende Rige, må vi omvende os, blive døbt og forberede Jesu komme, hvor han
skal etablere sit Rige. Det var dette Evangelium Jesus og hans apostle forkyndte (Mark 1:14-15; ApG
8:12; 2:38; 10_47-48; 19:5; 22:16; 19:8; 20:25; 28-23, 31).

Betydningen af begrebet “Guds Rige”
At prædike i det Nye Testamente betyder, at “forkynde Evangeliet om Guds Rige og navnet Jesus
Kristus” (ApG 8::12). At omvende sig betyder at tro på budskabet om Guds Rige, Jesu budskab
(Mark 1:14-15) og reorientere sit livs retning, at vende sig væk fra ulydighed imod Messias, og selv
blive forkynder og talsmand for budskabet om Riget (Lukas 9:60). Det betyder også at acceptere
Jesu død som et sonoffer for vore synder, samt Jesu genopståen. Guds Rige beskrives smukt i bl.a.
Markus 11:10 hvor menneskene begejstres over udsigten til “vor Fader Davids Rige, som kommer”.
Denne begejstring og forståelse af Riget som et virkeligt politisk monarki der vil få magt over jorden,
blev helhjertet støttet af Jesus. Det var farisæerne der prøvede at dæmpe disciplenes begejstring
over Jesus og det kommende Rige. Som svar til dem sagde Jesus, “
Og nogle af Farisæerne i Skaren sagde til ham: »Mester! irettesæt dine Disciple!«
Og han svarede og sagde til dem: »Jeg siger eder, at hvis disse tie, skulle Stenene
raabe.« (Lukas 19:39-40)
Senere i Apostlenes Gerninger 1:6 spurgte Apostlene, som havde været gennem intens træning i
læren “om de ting der hører til Guds Rige” (ApG 1:3), deres lære og mester Jesus, om han nu på

denne tid ville oprette Riget for Israel (ApG 1:6). New Jerusalem Bible fortæller, at disciplene stadig
forventede at Riget var genoprettelsen af Davids politiske rige ( “the apostles still expect the
Messianic Kingdom to be the political restoration of David’s dynasty.”, New Jerusalem Bible). Denne
opfattelse af hvad begrebet “Riget” betød var naturligvis korrekt. Som forkyndere af Evangeliet havde
de prædiket om Riget i flere år i selskab med Messias. Der var intet i Jesu svar (ApG 1:7) til
disciplene der antydede, at disciplenes forståelse af dette centrale tema i hjertet af evangeliet, var
mangelfuld. Det var ikke et spørgsmål om Riget for Israel ville blive genoprettet. Det var et spørgsmål
om hvornår denne store begivenhed ville finde sted.
Almindelig sund fornuft fortæller os, at disse Guds tjenere udemærket forstod hvad Guds Rige handlede om,
når de prædikede evangeliet. Hvordan kunne Jesus ellers bede dem om at fortsætte med at prædike
evangeliet (Lukas 9:2, 6; Matt 28:19-20), ikke bare i Israel men i hele verden, hvis han vidste at hans disciple
havde misforstået budskabet?
Læg mærke til at mange kommentatorer der definerer Guds Rige korrekt:

● E. Haenchen: “Når Guds Rige prædikes, er det indlysende at der refereres til det Guds Rige
der vil begynde med Parousia (Jesu andet komme)” (Acts of the Apostles, 1971, p. 141, fn. 2).
● H.J. Cadbury, Acts and Eschatology: “Der er umiddelbart intet der adskiller begrebet Guds
Rige i Apostlenes Gerninger, med den apokalyptiske (og dermed fremtidige) måde begrebet
Guds Rige bruges på i evangelierne.”
● Kevin Giles (Reformed Theological Review, Sept.-Dec., 1981): “Lukas’ forståelse af Guds
Rige, er at det er fremtidigt og vil betyde en genoprettelse af Israels rige”. Han fortsætter
derefter med at citere J. Jervell (Luke and the People of God), som refererer til apostlenes
spørgsmål om genoprettelsen af Israel: “Lukas, i sin teologi, forventede et genoprettet Israel”.
● Cadbury: Apostlenes Gerninger indeholder mange af de samme elementer som i resten af NT
når det handler om det at prædike. “Disciplene prædikede Guds Rige eller de ting der hører
til Guds Rige” (ApG 1:3; 8:12; 20:25; 28:23, 31). Begrebet “Guds Rige optræder næsten fra
første til sidste vers i bogen. Begrebet “Forfatterens brug af begrebet Guds Rige lader til at
svare til verbummet “prædike” [euaggelizó]... Der er umiddelbart intet der adskiller begrebet
Guds Rige i Apostlenes Gerninger, med den apokalyptiske måde begrebet Guds Rige bruges
på i evangelierne. For eksempel at vi gennem mange trængsler må indgå i Guds Rige (ApG
14:22)
● Haenchen: (kommentar på Apostlenes Gerninger 28:23): “At prædike “Guds Rige” og at
prædike “Jesu Kristi navn” står side om side. Budskabet om “Jesu Kristi navn” refererer til
hans død og genopståen som vidnet i skrifterne (GT) og derfor også om Jesu salvelse som
Guds Messias. Budskabet om “Guds Rige” refererer til hele den samlede kristne
bekendtgørelse: Så når begrebet “Guds Rige” bruges i ApG 19:8, 20:25 og i 1:3, så refererer
det til den samlede kristne bekendtgørelse. Men når “Guds Rige” som i 8:12 og 28:31 nævnes
sammen med Jesus og begivenhederne omkring hans liv, så har det en fremtidig betydning
som 14:22 vidner om, at vi først må gå gennem trængslerne før vi kan få indgang i Riget.
Riget vil først komme ved Jesu genkomst (Parousia) (Lukas 21:31). Paulus stræbte dagen
igennem for at vinde jøderne over. Dette vidner om hvor ivrig han var for at vinde dem” (Acts
of the Apostles, side 773).

● Earle Ellis: “I Apostlenes Gerninger refererer begrebet “Guds Rige” udelukkende til en
fremtidig begivenhed… Den fremtidige manifestation af Riget, vil være storslået og herlig…
Som det skabende ord i første Mosebog (1:3), indeholder Rigets ord [Matt 13:19] i realiteten
den nye skabning. Ikke desto mindre er Riget en fremtidig begivenhed og dets komme
knyttes sammen med Jesu genkomst i herlighed (Parousia) ved denne tidsalders ende (Lukas
19:11; 22:29; 11:2; ApG 1:7, 11). Evigt liv hører den kommende tidsalder til. Måden den
enkelte responderer på budskabet om Guds Rige, afgør hvorvidt de vil få det i livet “i den
kommede tidsalder (ApG 8:1-17; 13:46, 48)” (Luke, New Century Bible, side 13).

Alt afhænger af hvordan vi responderer på det evangeliske budskab om Riget som Jesus prædikede
det. Evangelierne (Matthæus, Markus, Lukas og Johannes) er i sig selv modeller for evangalisering.
De inviterer os til at omvende os og tro på budskabet om Guds Rige (Mark 1:14-15) samt Jesu død
og opstandelse.
At trække noget fra evangelierne, er en alvorlig og farlig fejl. Jesus insisterer faktisk på, at man
forstår Guds plan/budskabet om Guds Rige med sin forstand - sit intellekt. Jesus forklarer
nødvendigheden af at forstå budskabet om Guds Rige, som værende essentielt og afgørende for
omvendelse og tilgivelse:
“Naar nogen hører [Guds-] Rigets Ord og ikke forstaar det” (Matt 13:19)... “for at de
ikke skulle omvende sig og faa Forladelse” (Mark 4:11-12).
Jesu første bud og den grundlæggende tese for hele hans forkyndelse er:
“omvender eder (ændre sind og livsførelse) og tror paa Evangeliet!” (Mark 1:14-15)
Alt andet Jesus og apostlene er en udvidelse af denne kerne-koncept.
Jesus fortalte også at budskabet om Guds Rige er så vital for frelsen, at når nogen hører budskabet
om Guds Rige, så “kommer Djævelen og tager Ordet bort af deres Hjerte, for at de ikke skulle tro og
blive frelste” (Lukas 8:12).
Paulus havde også viet sit liv til at prædike budskabet om Guds Rige, som hans herre, Jesus (ApG
20:24-25; 28:23, 31; 19:8, sammenlign med ApG 8:12).
Kristne er også udvalgt til at prædike det samme budskab om Riget (Matt 28:19-20; Lukas 9:60).
Hvor godt udfører vi denne opgave?
Hvor godt udfører du den?

