Berättar de Sanningen om Evangeliet för Dig?
Are They Telling You the Truth About the Gospel? av Anthony Buzzard.

Fråga vilken bibelstuderande som helst och han kommer förmodligen att svara att evangeliets budskap om frälsning
består av två stora sanningar: 1. Jesus dog för våra synder. 2. Jesus uppstod från de döda och steg upp till Fadern.
Det är bara ett fåtal som har stannat upp och frågat sig själva: Är detta verkligen vad Bibeln lär?
Öppna en Bibel och börja med att läsa redogörelserna där Jesus förkunnar evangeliet. Kom ihåg att Jesus hade fått
uppdraget att ge oss evangeliet om frälsning av Gud (Hebr. 2:3). Vilka fakta presenterade Jesus för allmänheten som
evangeliet? Uppmanade han människor att endast tro på hans död och uppståndelse?
Nej, det gjorde han inte. Inte enligt Matteus, Markus och Lukas. Jesus började med att förkunna evangeliet i Galiléen.
Han kallade det för evangeliet om Guds rike:
Efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium.
Han sade: "Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet!" (Mark. 1:14-15).
Observera noga att han ännu inte sade ett enda ord om sin död och uppståndelse. Han befallde omvändelse (en
fullständig omorientering av vårt tankesätt och uppförande) och tro på evangeliet om Guds rike. I Lukas 4:43
berättar Jesus anledningen till hela sin tjänst. Han sade att han måste "förkunna evangeliet om Guds rike för de andra
städerna också. Det är därför jag är utsänd."
Senare skickade Jesus ut lärjungarna för att förkunna samma evangelium: "Han sände ut dem för att förkunna Guds
rike... De gick ut och vandrade från by till by, och överallt förkunnade de evangeliet" (Lukas 9: 2, 6).
Vad handlade då evangeliet om? Handlade det om Jesu död och uppståndelse? Absolut inte. I detta skede trodde
lärjungarna inte ens att Jesus skulle dö och bli uppstånden! Till och med långt senare efter att de hade förkunnat
evangeliet (Lukas 9:6), hade de fortfarande inte accepterat tanken på Jesu död och uppståndelse. Lukas 18:31-34
berättar för oss att när Jesus mycket senare beskrev sin kommande död och uppståndelse, så "förstod [lärjungarna]
ingenting av detta" (Lukas 18:34).
Och ändå hade de "förkunnat evangeliet" (Lukas 9:6, 60; 10:9). Men informationen om Jesu död och uppståndelse var
ännu inte en del av evangeliet.
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Efter Jesu död och uppståndelse tillfogades dessa fakta till evangeliet. Namnet på evangeliet var fortfarande
Evangeliet om Riket, men de nya fakta om Jesu död och uppståndelse införlivades i Rikets evangelium. Dock var de
Goda nyheterna om Riket fortfarande evangeliets huvudämne: "Men när de nu trodde på Filippus, som förkunnade
evangeliet om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de, både män och kvinnor" (Apg. 8:12).
Paulus "fortsatte att förkunna frimodigt i tre månaders tid. Han resonerade med dem och försökte övertyga dem om
Guds rike" (Apg. 19:8). "Paulus vittnade högtidligt om Guds rike och försökte övertyga dem om Jesus... från
morgon till kväll... Under två hela år... predikade Paulus om Guds rike och undervisade om Herren Jesus Kristus"
(Apg. 28:23, 30-31). Paulus beskrev hela sitt uppdrag med att "predika Guds rike" (Apg. 20:25 - precis som Jesus beskrev
sin tjänst: Lukas 4:43).
Jesu död och uppståndelse är en viktig del av evangeliet, men det är inte hela evangeliet. Grunden för det
bibliska evangeliet är Guds kommande rike ("låt Ditt rike komma"), en politisk monarki som ska inrättas i Palestina,
med Jerusalem som dess huvudstad och dess auktoritet utbredd över hela världen. Detta är världens enda hopp.
Evangeliet inbjuder dig till att styra med Kristus i det kommande Riket (se Jes. 32:1; Dan. 7:18, 22, 27; Ps. 37:11 =
Matt. 5:5; Lukas 19:11, 17; Upp. 2:26; 3:21; 5:10; 20:1-6; 1 Kor. 6: 2; 2 Tim. 2:12; Lukas 12:32; 22: 28-30). För att få
odödlighet och en plats i det kommande Riket måste vi omvända oss, bli döpta och förbereda oss för Jesu ankomst
för att upprätta hans Rike. Det är så evangeliet förkunnas av Jesus och Apostlarna (Mark. 1:14-15; Apg. 8:12; 2:38;
10:47-48; 19:5; 22:16; 19:8; 20:25; 28:23, 31).
Betydelsen av termen "Guds rike"
Att predika, i det Nya testamentet, betyder att "förkunna [tillkännage] evangeliet om Guds rike och Jesu namn"
(Apg. 8:12). Omvändelse innebär att vi tror på evangeliet om Riket, Jesu budskap (Mark. 1:14-15), och omorienterar
våra liv i en ny riktning, att vi vänder oss bort från olydnad mot Messias och att vi själva blir kommunikatörer av
budskapet om Riket (Lukas 9:60). Det betyder också att man accepterar Jesu död som ett försoningsoffer för våra
synder och att vi tror på Jesu uppståndelse. Guds rike beskrivs vackert i Markus 11:10 (bland många andra
bibelverser) där folkmassorna gläder sig över utsikterna till "Davids kommande rike."

Denna förståelse av Riket som en verklig politisk monarki som ska komma till makten på jorden, fick Jesu
helhjärtade godkännande.
Det var fariséerna som försökte tysta lärjungarnas entusiasm för Jesus och det kommande Riket. Som svar sade
Jesus: "Om de [lärjungarna] tiger, kommer stenarna att ropa" (Lukas 19:39-40).
Senare i Apostlagärningarna 1:6 frågade Apostlarna, som precis hade genomgått en intensiv övningsperiod i
enlighet med Jesus "om Guds rike" (Apg. 1:3), sin läromästare "Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta
riket åt Israel?" The New Jerusalem Bible konstaterar att "apostlarna fortfarande förväntar sig att det
messianska riket är det politiska återställandet av Davids dynasti." Denna förståelse för vad Guds rike betyder
var förstås korrekt. Som förkunnare av evangeliet hade de predikat om Riket i flera år i sällskap av Messias.
Jesus svarade bestämt inte (Apg. 1:7) att de hade en otillräcklig kunskap om hans centrala tema och kärna i hans
evangelium. Det var inte fråga om huruvida Riket skulle återställas till Israel. Det var bara en fråga om när den
stora händelsen skulle inträffa.
Vanligt sunt förnuft säger oss att Herrens representanter i att predika evangeliet mycket väl förstod vad Guds
rike handlade om! Hur skulle Jesus annars ha kunnat anförtro dem till uppdraget att förkunna hans evangelium
om Riket, inte bara i Israel utan till hela världen? (Luk. 9:2, 6, Matt. 28:19-20).
Notera hur många forskare som korrekt definierar Guds rike:
E. Haenchen: "Predikandet om Guds rike hänvisar tydligt till Guds rike som kommer att börja vid
Parousian [andra ankomsten]" (Acts of the Apostles, 1971, s. 141, fn. 2).
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H.J. Cadbury, Acts and Eschatology: "Uppenbarligen är det ingenting som skiljer termen Guds
rike i Apostlagärningarna från en sådan apokalyptisk [framtida] användning som den har i
evangelierna."
Kevin Giles (Reformed Theological Review, Sept.-Dec., 1981): "Lukas förståelse av Guds rike är att
det fortfarande ligger i framtiden och att det kommer att innebära återställandet av Israel." Han fortsätter
med att citera J. Jervell (Luke and the People of God) som hänvisar till Apostlarnas fråga om
återställandet av Riket till Israel och säger: "Lukas teologi förväntade ett återställt Israel."
Cadbury: Apostlagärningarna innehåller "många kända element" från predikandet i Nya
testamentet. "Förkunnarna predikar Guds rike eller saker som handlar om det" (Apg. 1:3;
8:12; 20:25; 28:23, 31). Begreppet Guds rike "framträder i nästan den första versen till den sista
versen i boken." "Guds rike bildar en formel [eller återkommande fras, ö.a.], som tydligen är
parallell med skribentens mer karaktäristiska verb "evangelisera"... Det är tydligen ingenting som
skiljer begreppet Guds rike i Apostlagärningarna från den apokalyptiska användningen som
den har i de synoptiska evangelierna. Till exempel måste man gå igenom mycket vedermöda för
att komma in i Guds rike (Apg. 14:22)."
Haenchen: Om Apostlagärningarna 28:23: "Guds rike och Jesu Kristi namn står korrekt sida
vid sida. Det andra uttrycket [om Jesu Kristi namn] hänvisar till döden och uppståndelsen som
bekräftas i de heliga Skrifterna och därmed även Jesu messiasskap. Guds rike i sig självt beskriver
hela den kristna proklamationen så även i 19:8, 20:25 och 1:3 har det denna betydelse. Om det å
andra sidan, som här och i 8:12 och 28:31, nämns tillsammans med Jesu händelser, så har det
den futuristiska betydelsen som 14:22 talar om. Vid Parousian kommer det framtida Riket att komma med
den återvändande Jesus (Luk. 21:31). Paulus ansträngningar att vinna judarna varade dagen igenom.
Detta visar hur angelägen han var om att vinna dem "(Acts of the Apostles, s. 773).
Earle Ellis: "I Apostlagärningarna används termen Guds rike endast om en framtida händelse...
Riket kommer att ha en fantastisk och offentlig manifestation i framtiden... Liksom det kreativa
ordet i Första Moseboken (1:3) innehåller ordet om Riket [jmf. Matt. 13:19] i sig självt den
verklighet som den Nya skapelsen har. Dock ligger Riket kvar i framtiden och dess uppkomst associeras
med Parousia, Jesu strålande framträdande vid slutet av tidsåldern (Luk. 19:11; 22:29; 11:2; Apg.
1:7, 11). Evigt liv väntar i den kommande tidsåldern (18:30). Genom människors respons på Riket nu
avslöjar de om de är ämnade för "livet i den kommande tidsåldern" (Apg. 8:1-17; 13:46, 48)" (Luke, New
Century Bible, s. 13).
Allt beror på vår respons på evangeliets budskap om Riket såsom Jesus predikade det. Evangelierna (Matteus,
Markus, Lukas och Johannes) är evangeliseringsmodeller som inbjuder oss att omvända oss och tro på
evangeliet om Riket (Mark. 1:14-15) liksom på Jesu död och uppståndelse.
Varje subtraktion [borttagande, ö.a.] från evangeliet är ett allvarligt och farligt misstag. Jesus insisterar faktiskt
på en intelligent förståelse om Guds rikes plan/evangelium. Jesus gör förståelsen av Guds evangelium till en
viktig nödvändighet för omvändelse och förlåtelse:
"Om de skulle uppfatta och förstå [evangeliet om Riket, Matt. 13:19], så skulle de vända om
[omvända sig] och bli förlåtna "(Mark. 4: 11-12).
Jesu första befallning och den grundläggande lärosatsen i all hans evangelieundervisning är:
Omvänd er (ändra ditt sinne och levnadssätt) och tro på evangeliet om Guds rike som är nära (Mark. 1:14-15).
Allt annat som Jesus och Apostlarna sade är en utvidgning av detta centrala kärnbegrepp.
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Jesus sade också att evangeliet om Riket är så viktigt för frälsning att "när någon hör evangeliet om Riket så
kommer djävulen och rycker bort det som har såtts i deras hjärtan så att de inte kan tro det och bli frälsta"
(Lukas 8:12).
Paulus ägnade sitt liv åt att förkunna evangeliet om Riket, han följde sin Herre Jesus (Apg. 20:24-25; 28:23,
31; 19:8; 8:12).
Kristna är också befallda att förkunna samma evangelium om Riket (Matt. 28:19-20; Lukas 9:60). Hur bra gör vi
ifrån oss med den här uppgiften? Hur bra gör du ifrån dig?
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