Guds rike
Luk 12,32 ‐ Frykt ikke, du lille hjord! For det har behaget deres Far å gi dere riket.
Luk 22,29 ‐ Jeg overgir riket til dere, slik som min Far overgav det til meg,

1. Hvem som kan bli del av dette riket?
‐ Født på ny (Les mer om den nye fødsel her)
Joh 3,3‐5
Du må bli født inn i Guds rike.
Du må ta imot riket som et lite barn (Luk 18:17)

2. Riket er ikke av denne verden!
‐ Guds rike er ikke av denne verden, det er ikke noe synlig,
Joh 18,36 ‐ Jesus svarte: Mitt rike er ikke av denne verden.

‐ Guds rike består ikke i materielle/fysiske ting
Rom 14,17 ‐ Guds rike består jo ikke i mat og drikke, men i rettferdighet og fred og glede
i DHÅ.

‐ Guds rike er inni oss
Luk 17,21 ‐ For se, Guds rike er inne i dere.

‐ Vårt borgerskap
Fil 3,20 ‐ Men vi har vårt hjemland i himmelen.

3. Rettigheter og privilegier som rikets borgere:
‐ Vi er fri
Joh 8,36 ‐ Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.
Gal 5,1 ‐ Til frihet har Kristus frigjort oss.

‐ Be om hva vi vil
Joh 14,13‐14 ‐ ….hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre…
Matt 7,7‐8 ‐ Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det…

‐ Gud er vår forsørger
Matt 6:25‐33

‐ Gud virker i oss
Heb 13,21: må han gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre hans vilje, ved at han
virker i oss ved Jesus Kristus det som er godt i hans øyne. Ham tilhører æren i all evighet!

‐ Hvile
Matt 11,28 ‐ Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!

‐ Tegn og under
Mark 16,17‐18:
Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal
tale med tunger. De skal ta slanger i hendene, og om de drikker dødelig gift, skal det ikke
skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet.

4. Plikter som rikets borgere:
‐ Elske Gud
Elske Gud av hele ditt hjerte. (den første kjærlighet)

‐ Elske hverandre
Gal 5,13 ‐ La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet.
Gal 6,10 ‐ La oss……gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk.

‐ Holde Guds ord
Ta vare på Guds ord, og vandre etter dem.
1Pet 2,16 ‐ Som frie skal dere ikke være slike som bruker friheten som påskudd til å gjøre
ondt, men som Guds tjenere.

‐ Forkynne evangeliet
Matt 28,18‐20 ‐ Misjonsbefalingen
Luk 10,9 ‐ Helbred de syke i byen, og si til dem: Guds rike er kommet nær til dere!

5. Som rikets borgere er vi rikets ambassadører
‐ autoritet
Rett til å bruke hans navn

‐ Jesu representant
‐ Menigheten er Kristi legeme

Guds rike er kommet
Da Jesu livsverk var fullbyrdet og Ånden utgytt, ble rikets krefter og skatter
tilgjengelige for alle.

Guds rike kommer
Og ved Jesu gjenkomst skal riket komme i sin herlighet, Mark 9,1.

