JESUS: «Se Guds rike er inne
i dere» –
Skal
Jesu
ord
forstås
bokstavelig?
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Det

hender fra tid til annen
at jeg får dette sitatet fra
Jesus slengt imot meg i
diskusjoner – brukt på en
slik måte at motparten mener
å fortelle meg at Jesu komme
til jord som en konge som
skal regjere fra Jerusalem,
ikke er riktig.
«Nei, han sa jo at Guds rike ikke kommer slik at en kan se
det med øynene, men det er inne i oss….ikke sant?» Luk. 17,
20-21.
Sorry – men her er det helt feil. Jesus talte ikke om sitt
komme til jord i direkte form her. Men han sa dette til
folket i en gitt situasjon (fariseerne som spurte ham ut)
for at de skulle forstå at han ikke kunne være konge for dem
med mindre de først tok ham til hjertet og trodde på ham!
Kongerikets sak er en trossak, en hjertets tro og
underkastelse innfor Jesus Messias. Noe fariseerne ikke
ville!
Med andre ord, i denne fasen i bibelhistorien (Herrens
første komme) var det Guds vilje at folket/nasjonen Israel
måtte omvende seg og tro Jesu ord. Når de så hadde omvendt

seg og latt seg døpe, så skulle kongeriket i Israel bli en
realitet og Jesus skulle regjere fra tempelberget på ‘Davids
trone’. Se Peters to taler i Apg. 2 og 3 kap. Himmelen skal
huse Jesus, sa Peter, inntil de tider da alt det blir
gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters
munn fra eldgamle dager av. I vers 19 i Apg. 3 ser vi at
Jesu komme loves i samme stund som Israel har omvendt seg
til Kristus…’for at husvalelsens tider kan komme fra Herrens
åsyn, og han kan sende den Messias som forut er utkåret for
dere, Jesus’. Peters to taler har aldri hatt noen ting med
menighetens anliggender å gjøre, slik en ofte hører fra for
eksempel pinsebevegelsens predikanter. Andre trossamfunn har
omtrent samme syn i akkurat dette.
Peter var apostel sammen med de andre elleve, for Israels
nasjon og for kongerikets snare komme ved Israels nasjonale
omvendelse. De forkynte kongerikets evangelium, som var et
eksklusivt nasjonalt og privat evangelium til Guds
eiendomsfolk. Apg. 1, 3 og 6 peker på et budskap som Jesus
ba apostlene å gå til Israels hus med:
«…i førti dager viste han seg for dem og talte om det som
hører Guds rike til. De spurte ham og sa: Herre, er det på
den tiden (når Den Hellige Ånd kommer, v.5) du vil gjenreise
riket for Israel?»
I engelske bibler står det «Kingdom of God» i vers 3. Det er
i alle evangeliene samt i Apostelgjerningene brukt om det
tusenårige kongeriket lovt av profetene, og har INTET å
gjøre med himmelen der oppe.
Det evangelium vi finner i disse historiske skriftene
handler bare om det jordiske kongeriket i Israel der Jesus
en dag skal være konge. Dette er et særegent nasjonalt
evangelium bare tilbudt Israel. De som frelses går med Jesus
inn i dette kongeriket på jord. Det evangelium vi har i dag
med den frie nåden, er et internasjonalt evangelium som
innbyr alle troende til himmelen der oppe, og ikke til noe

kongerike her nede. Dette evangelium begynte da
Apostelgjerningene ble ‘lukket’ i år 60-62. Vi finner at
Paulus hamrer på den stengte jødiske synagogedør i Rom og
prøver til det ytterste å overbevise dem om kongeriket og
Jesus som Messias. Men de omvendte seg ikke, og dette var
Guds siste skanse for Israels nasjon til å få kongeriket i
den omgang.
Siden – da Paulus satt i fengsel i Rom år 60-62, kom han med
et nytt evangelium, den frie nåden ved tro, som var og
fremdeles er et internasjonalt åpent evangelium.
Efeserbrevet samt Kolosserne er de neste to skriftene i NT,
etter at Apostelgjerningene ble avsluttet med Israels fall.
Dette fordi Gud nå betraktet Israel som nasjonalt frafallen
da de ikke hørte på Paulus og omvendte seg. Paulus siterte
som kjent ødeleggelses-dommen fra Jes. 6 imot Israel, om
deres åndelige blindhet, døvhet og ulydighet. Tilbudet til
landet om å få kongeriket ble midlertidig avbrutt, og i
stedet kom den strenge straffen med Israels ødeleggelse i år
70 e. Kr. Påbegynt år 66 da jødene gjorde opprør mot Rom.
Bare kongerikets nasjonale jødiske evangelium taler om Jesu
gjenkomst og hans herredømme som skal være ut fra Jerusalem.
Det var et budskap bare til jødene og proselytter. Budskapet
var frambåret til dem som en ny pakt for Israel, se Heb. 8
og 9. De lærebrev som ble skrevet i det tidsrom
Apostelgjerningene forteller fra, inneholder samme
perspektiv og lære om et forventet kongerike i Israel med
Jesu komme dersom Israel først omvender seg nasjonalt.
Det er en ulykke og en stor feiltakelse innen kristenheten
at de fleste prester, pastorer og predikanter benytter det
nasjonale jødiske evangelium om kongeriket, til å prøve å
tale til verden om en frelse som man egentlig bare kan finne
i Paulus’ internasjonale evangelium med den frie nådefrelsen
til alle som tror. En av grunnene til dette er nettopp det
jeg har påpekt: De anerkjenner ikke og vil ikke lære seg at
alt i de fire evangeliene og i Apostelgjerningene samt i

brev fra samme tidsperiode eksklusivt gjelder Israels ve og
vel, nasjonalt. Det jordiske kongelige tusenårsriket i
Israel ved Jesu gjenkomst.
Dette at Guds rike er fysisk, er krystallklart når vi leser
engelen Gabriels budskap til jomfru Maria:
Luk. 1, 31-33 særlig: «Se, du skal bli med barn og føde en
sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. 32: Han skal være stor
og kalles Den Høyestes Sønn. Gud Herren skal gi ham hans far
Davids trone, 33: og han skal være konge over Jacobs hus til
evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme.»
Matt. 5, 34-35 bekrefter sannheten om at Jesus skal styre
Israel som konge i Jerusalem – altså et fysisk politisk
teokratisk kongedømme her på jord – :
«Dere skal i det hele ikke sverge, verken ved himmelen, for
den er Guds trone, eller ved jorden for den er hans
fotskammel, eller ved Jerusalem – for det er den store
konges (Jesus’) stad.»
Her lærte vi to viktige ting i ett åndedrett:
1 – Himmelen er Guds trone, og ergo er det utelukket at
Davids trone er i himmelen. Den er på Sion i Jerusalem.
2 – Jerusalem er stedet der Jesus – den store kongen – skal
styre Israel ut ifra. Et fysisk kongedømme på jord. Da
oppfylles den delen av Fader Vår der Herren ba, ‘Komme ditt
rike, skje din vilje som i himmelen så og på jorden’.
Så dermed faller den feilaktige/naive misbruken av Bibelen
der Jesus talte om at Guds rike er inne i menneskene, til
jorden.
Åpenbaringsboken feier inn med fanfarer og smell, idet vi
leser om etableringen av dette profeterte fysiske tusenårige
kongedømme i Israel, Åp. 20, 4:

«Jeg så troner, og de (Guds tjenere) satte seg på dem, og
det ble gitt dem makt til å holde dom. Og jeg så deres
sjeler som var blitt halshogd for Jesu vitnesbyrd skyld og
for Guds ords skyld, og de som ikke hadde tilbedt dyret
(Antikrist) eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merket
(se Åp. 13ff) på sin panne eller hånd. Og de ble levende og
hersket sammen med Kristus i tusen år.»
Disse martyrene kommer ut fra Den store trengselstid i
Israel og får en oppstandelse fra de døde…og blir
medregenter med Jesus i Tusenårsriket. I Åp. 19 leser vi at
Jesus kommer med sine enorme englehærer og tar over all makt
her på jorden. Kapitlene 19 og ut er kronologiske.
Dan. 2, 44 er likeså klinkende klar på at dette kongeriket
er fysisk, politisk, teokratisk – ja endog militært:
«Og i disse kongers dager vil himmelens Gud opprette et rike
som i all evighet ikke skal ødelegges. Dette riket skal ikke
bli overgitt til noe annet folk (enn Israel). Det skal knuse
og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det stå
fast i evighet.»
Bruk av ordet ‘Evighet’ – er opprinnelig det greske ord
aion, som betyr tidsperiode, tidshusholdning, altså en viss
oppmålt kalenderperiode – og er ikke i betydningen
uopphørlig eller evigvarende uten avbrudd.
Hvor lang tid?
Jeg har alt sitert fra Åp. 20, 4 – det blir tusen år. Dette
korresponderer også med Åp. 20, 2 som viser at Satan blir
bundet i avgrunnens fengsel med lenker, for ett tusen år,
verken mer eller mindre. Det skal bli et fredsrike på flere
enn én måte.
Det er en mengde med uerfarne, unge ofte, Kristus troende
ivrige sjeler der ute i kristenheten. Jeg treffer på dem
titt og ofte. Dessverre finner man eldre også, som begår

samme feil som de unge uerfarne. Det er bra at vi har
nysgjerrighet i Bibelen og leser og spekulerer og prøver å
finne ut av ting vi ikke helt forstår. Men i dette
eksempelet som jeg ville gi med denne korte artikkelen, så
må jeg si at bruken av løsrevne bibelsitat – uansett hvem
som talte det – er barnslig og vitner om en uvitende
naivitet, velment men helt feilplassert. Det mangler innsikt
og det mangler erfaring og riktig bibelsystematikk.
Hører du til i en slik ‘barne-gruppe’ som farer lettvint
over Guds ord og pøser på med ureflekterte sitater og
uttrykk tatt helt ut av bibelens faste sikre ramme?
Jeg har dessverre møtt nokså erfarne evangelister også, som
faller ned i samme kategori og bruker Bibelen lettfeldig,
uvørent, og med et barnesinn og et barns naivitet.
Her er en kort opplisting av uttrykket ‘Guds rike’ i
Apostelgjerningene – altså det taler om det jordiske
tusenårsriket i Israel, som var frelseshåpet til de troende
i denne tiden, år 32 til 60-62 e. Kr. :
Apg. 1, 3 «..det som hører Guds rike til»
Apg. 1, 6 «..du vil gjenreise riket for Israel?»
Apg. 14, 22 «..vi må gå inn i Guds rike gjennom mange
trengsler»
Apg. 19, 8 «..og overbeviste dem om det som hører Guds rike
til»
Apg. 28, 31 «Han forkynte Guds rike og lærte om..»
Når vi så leser innimellom de ovennevnte skriftstedene – et
tidsspenn på 30 år – at det står eksempelvis «Forkynte Guds
nådes evangelium», «Forkynte dem evangeliet om Jesus
Messias», «Lærte Guds ord blant dem» og liknende uttrykk som
vitner om at apostlene forkynte, så var det ikke det
internasjonale frie nådeevangeliet slik Paulus lærte fra og
med Efeserbrevet, men det nasjonale jødiske evangeliet om
kongeriket for Israel. Vi finner det internasjonale frie

evangelium om Kristus, etter åpenbaring gitt Paulus bare i
Efeserbrevet og Kolosserne. Dette er vårt evangelium og ikke
budskapet om jødenes kongerike på jord! Menigheten har
himmelen der oppe som frelseshåp, og ikke Tusenårsriket.
Kan vi ikke prøve å komme oss bort fra en slumpete og uvøren
bibelbruk og begynne å ta inn kunnskap i Ordet på rett måte
og med rett inndeling?
La meg tilslutt få anbefale deg å se Michael Pennys Youtube
snutt som du finner her på min webside. Der taler han mye om
de samme fakta jeg alt har nevnt her, pluss litt til. Du vil
bli positivt informert og oppbygd i Bibelen på en riktig
måte. Videoen er på lettforståelig engelsk og med god lyd.

