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DE GODA NYHETERNA OM KUNGARIKET

till ett modernt samhälle

Kapitel 1

DE GODA NYHETERNA FRÅN JESUS

Innan Jesus fick mänskligheten bara ”nyheter” genom profeter såsom Jesaja och1.

Psalmisten som förutsade fridfulla förhållanden på jorden där människor fick trivas och må bra.

”Han skall döma mellan folken, skipa rätt bland alla folkslag. De
skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till
vingårdsknivar. Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och
aldrig mer övas för krig.” –  Jesaja 2:4

”Öknen och ödemarken skall jubla, det förtorkade landet glädjas
och blomma. Som en äng med liljor skall öknen blomma, den skall
glädjas och fröjda sig. Då skall den lame hoppa som en hjort och
den stumme brista ut i jubel. Vatten bryter fram i öknen, bäckar i
ödemarken. Förbränt land skall bli till sjö, törstande mark till
källsprång. Där nu schakalerna ligger och vilar skall säv och
papyrusgräs växa.” – Jesaja 35:1-2, 6-7

”Jorden har gett sin gröda. Gud, vår Gud, välsignar oss”. – Psalm
67:7

”Må säden växa rikligt i landet, vaja på bergens toppar. Må landet
bli fruktbart som Libanon, åkerns kärvar stå tätt som gräs.” –
Psalm 72-16

”De skall bygga hus och bo i dem, odla vingårdar och äta deras
frukt. Det de byggt skall inte bebos av andra, det de odlat inte ätas
av andra. Alla i mitt folk skall bli gamla som träden, mina utvalda
får njuta frukten av sin möda.” – Jesaja 65:21-22

”Ingen i staden skall säga: ”Jag är sjuk”, ty folkets synd är
förlåten.” – Jesaja 33:24

Men när Jesus kom, började han predika om en ny era för mänskligheten. Inte bara ett2.

fridsamt liv på jorden stod att finna, utan även liv i himlarnas kungarike, för evigt. Jesus sa:

”Från den tiden började Jesus förkunna: ”Omvänd er. Himmelriket
är nära.” – Matteus 4:17
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”Han vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i
synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags
sjukdomar och krämpor bland folket.” – Matteus 4:23

I sin första predikan, sin berömda Bergspredikan, gav han människor en inbjudan, att3.

kunna få ta del av himlarnas kungarike: 

”Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga
de som sörjer, de skall bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de skall
ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten,
de skall bli mättade. Saliga de barmhärtiga, de skall möta
barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, de skall se Gud. Saliga de
som håller fred, de skall kallas Guds söner. Saliga de som förföljs
för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när
man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min
skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt
förföljdes ju profeterna före er tid.” – Matteus 5:3-11

”Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas
ochfariseernas,  så kommer ni inte in i himmelriket.” – Matteus
5:20

Ja, de goda nyheterna är att alla människor som önskar är inbjudna att ta del av4.

himlarnas kungarike. Men det kommer mer! Jesus lärde oss att se Gud som vår egen Fader:

Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan
till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det
fördolda, belöna dig. Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord
som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många
ordens skull. Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan
innan ni har bett honom om det. ”Så skall ni be: Vår fader, du som
är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din
vilja ske, på jorden så som i himlen.  Ge oss i dag vårt bröd för
dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har
förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för
prövning, utan rädda oss från det onda. Ty om ni förlåter 
människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också
förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna skall inte heller er
fader förlåta er era överträdelser.” – Matteus 6:9-15

Om Gud är vår Fader är vi ju alla bröder:5.

”Men ni skall inte låta er kallas rabbi, ty en är er läromästare och ni
är alla bröder. Ni skall inte kalla någon här på jorden för er fader,
ty en är er fader, han som är i himlen.” – Matteus 23:8-9
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Detta förhållande medför ett stort ansvar:6.

”Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer
er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp
över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och
orättfärdiga.” – Matteus 5:44-45

Löftet om sonskapet stöds ytterligare av skrifter aposteln Paulus så att det finns inte att ta7.

miste denna viktiga punkt:

”Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus.Är ni
döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre
jude eller grek, slav eller fri Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om
ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham 
och arvtagare enligt löftet.” – Galaterbrevet 3:26-28

”Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en
ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har
fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: ”Abba! Fader!”
Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds
barn.” – Romarbrevet 8:14-16

“Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt
hjärta, och den ropar: ”Abba! Fader!” Alltså är du inte längre slav,
utan son. Och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare.” –
Galaterbrevet 4:6-7

Som barn och arvingar ärver vi allt som Fadern besitter-inklusive det himelska8.

kungariket:

”Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ’Kom, ni
som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har
väntat er sedan världens skapelse.” – Matteus 25:34

Det var bara Jesus som kunde förmedla de goda nyheterna. Ingen av de9.

Gammaltestamentliga profeterna hade denna kunskap, den var dold för dem:

”Dess tjänare har jag blivit, enligt det uppdrag som Gud har gett
mig för er skull: att låta Guds ord nå sin fullbordan. Detta är den
hemlighet som har varit fördold i alla tider och släktled men nu har
uppenbarats för hans heliga. Gud ville låta dem veta vilken härlig
skatt hedningarna har i denna hemlighet: Kristus finns hos er,
hoppet om härligheten.” – Kolosserbrevet 1:25-27
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Budskapet var dolt även för änglar:10.

”Det var denna räddning som profeterna sökte och forskade efter
när de profeterade om den nåd som ni skulle få. De ville utröna
vilken och vad slags tid som Kristi ande i dem syftade på när den
förutsade de lidanden Messias måste utstå och den härlighet som
skulle följa. Det uppenbarades för dem att det inte var sig själva
utan er som de tjänade med sitt budskap. Detta har nu kungjorts för
er av dem som i helig ande, sänd från himlen, kommit till er med
evangeliet, detta som änglarna längtar efter att få blicka in i.” – 1
Petrus 1:10-12

Men människans adoption som söner och döttrar har varit Faderns vilja från början av11.

skapelsen, även innan Adam och Eva vandrade på jorden:

”Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. Han har
välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus
finns i himlen, liksom han före världens skapelse har utvalt oss i
honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har
förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och
förenas med honom – det var hans viljas beslut.” – Efesierbrevet
1:3-5

Detta är i sanning goda nyheter! Tack & lov till Fadern som genom sin Son uppenbarat12.

Hans vilja från skapelsens början-den heliga hemligheten att adoptera människor som andliga
söner och döttrar i det himmelska kungariket Att där få vara med Fadern och Kristus-vår äldre
bror. Inbjudan är öppen för alla. Vem vill avböja ett sådant erbjudande-att ärva kungariket och
för alltid vara i Guds & Kristi närvaro?

Brådskan i att förstå de Goda Nyheterna

Att inse betydelsen av de goda nyheterna är av vikt-Fadern vill att vi ska förstå detta och13.

bli försonade med Honom nu. Olika religiösa auktoriteter fokuserar på en domedags mission
såsom ”tidens slut” eller ”kriget vid ”Armagedon” eller någon annan typ av katastrof. Men
sanningen är att vi inte vet när en sådan dag skulle äga rum eller om vår egen slutet komma
först”allt är tillfällighet och slump” (Predikaren 9:11) Istället för att vänta på ett slut av sakernas
tillstånd vill Gud att vi kommer till Honom nu-utan dröjsmål.

”Se till, bröder, att ingen av er är ond och trolös i sitt hjärta och
avfaller från den levande Guden. Uppmuntra varandra varje dag, så
länge man kan säga i dag, så att ingen av er låter sig förledas av
synden och förhärdar sig. Ty vi har del i Kristus om vi ända till
slutet orubbligt håller oss till samma grundval som i början.” –
Hebreerbrevet 3:12-14
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Det finns också ett annat skäl till att det brådskar.Alla som accepterar sitt sonskap med14.

Fadern och blir en del av Kristi kropp, den Kristna församlingen (Kolosserbrevet 1:17-18, 24; 
Efesierbrevet 1:22-23), ombeds att bli ställföreträdande ambassadörer till Kristus för att hjälpa
andra att inse Faderns vilja om sonskap. Aposteln Paulus säger:

”Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig
genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud
försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte
människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde
mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud,
och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar: låt
försona er med Gud.” – 2 Korinthierbrevet 5:18-20

Han betonade vikten av att fortsätta vara fokuserad på det sanna budskapet:15.

”Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande
och döda, jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike:
förkunna ordet, träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa,
vädja – tålmodigt och med ständig undervisning. Det kommer en
tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan
skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kliar i dem
att få höra sådant som de önskar. De slår dövörat till för sanningen
och vänder sig till legenderna. Men håll alltid huvudet kallt, var
beredd att slita ont, gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj
din tjänst.” – 2 Timotheosbrevet 4:1-5

När vi inser betydelsen av de goda nyheterna vill vi dela med oss av dessa. Jesus16.

menade dock redan från början att många inte ville ta del i denna tjänst. Han sa:

”Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna, och han
undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och
botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg
människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa
medfarna och hjälplösa, som får utan herde, och han sade till sina
lärjungar: ”Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens
herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.” – Matteus 9:35-38

Vissa som tog del i att sprida budskapet hemföll dock till att sprida ett förvanskat17.

budskap istället för Jesu enkla läror, en annan typ av goda nyheter:

”Jag är förvånad över att ni så snart överger honom som har kallat
er genom sin nåd, för ett annat evangelium – fast det inte finns
något annat; det är bara några som ställer till förvirring bland er
och söker förvränga evangeliet om Kristus. Men om någon, vore
det så jag själv eller en ängel från himlen, skulle förkunna ett annat
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evangelium än det jag har förkunnat för er – förbannelse över
honom! Vad jag redan har sagt säger jag nu en gång till: om någon
förkunnar ett annat evangelium för er än det ni har fått –
förbannelse över honom!” – Galaterbrevet 1:6-9

Dessa andra ”evangelium” överskuggade till slut det ursprungliga så att Kristendomen18.

spårade ur. Nu är det dock hög tid att återgå till Jesu enkla, autentiska budskap. Det om de
verkligt goda nyheterna om kungariket. Vi uppmanar dig att ta del av detta brådskande arbete och
bli en ”kungarikets ambassadör”, en skördearbetare.

Att godta de Goda Nyheterna

Vi bör tacka ja till Faders inbjudan att vara troende söner till Honom med löftet att bli19.

adopterade som andliga söner och döttrar i himlen. Detta gör vi genom att låta döpa oss i vatten
som en symbol av vårt inträde i det andliga broderskapet som söner och döttrar till kungariket
samt deltar i det pågående dopet i Kristi död som beskrevs av Paulus, där vi lever och tillber
Fadern precis som Jesus gjorde:

”Vad innebär nu detta? Skall vi stanna kvar i synden för att nåden
skall bli större? Naturligtvis inte.  Vi som har dött bort från synden,
hur skall vi kunna leva vidare i den?  Vet ni då inte att alla vi som
har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död?” –
Romarbrevet 6:1-3

“Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för
att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från
de döda genom Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom  
genom att dö som han skall vi också bli förenade med honom
genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit
korsfäst med honom för att den syndiga kroppen skall berövas sin
makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är
död är frikänd från synden.” – Romarbrevet 6:4-7

“Sedan kallade han till sig både lärjungarna och folket och sade:
”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta
sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista
det, men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han
skall rädda det.” – Markus 8:34-35

För de av oss som genomgått vattendopet återstår att följa Lammet vart han än går  20.

(Uppenbarelseboken 14:4), in i himlarnas kungarike där han förbereder en plats åt oss:

”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig.  min faders hus finns
många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda
plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så
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skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni
skall vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni.” –
Johannes 14:1-4

Detta är den goda nyheten som Gud Fadern och Jesus Kristus vill att vi ska veta!21.

******************


