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Andra avsnittet handlar om Evangeliet. En av de viktigaste uppgifterna vi har som församling är att 

predika ett oförvanskat Evangelium, det Evangelium som Jesus vandrade omkring och förkunnade 

och som sedan Apostlarna förvaltade och förde vidare till de första församlingarna.  

Det finns idag många olika ”evangelier” med olika grad av sanning och/eller beröringspunkter med 

det som Jesus faktiskt förkunnade och levde ut. Vi lever i en tid av aldrig tidigare skådade möjligheter 

till kommunikation och informationsspridning, och det på både gott och ont. Gott i den bemärkelsen 

att Kristi evangelium om Guds Rike går framåt och når ut i större omfattning än någonsin tidigare, 

men samtidigt ont i den bemärkelsen att Lögnens fader också har i det närmaste obegränsade 

möjligheter att nå ut med ett förvanskat, urvattnat, förvrängt eller rent av lögnaktigt ”evangelium” 

som gör mer skada än nytta.  

I det här avsnittet tar vi upp vad Evangeliet innebär, varför det är glada nyheter, vad de glada 

nyheterna innebär och hur vi skall förhålla oss till dem. 

Instuderingsfrågor: 

1. Matt 4:17, Luk 10:9 och Mark 1:14-15 är tre liknande bibelställen från de tre synoptiska 

evangelierna där Jesus säger i princip samma sak med lite olika ordalydelse: ”Omvänd er 

Guds Rike (eller Himmelriket) är nära”. Varför sade Jesus så och vad tror du att han menade 

med det? 

2. Om nu Jesu förkunnelse till folket byggde på tanken om ett rike och en Konung, vad har det 

för betydelse för hur vi kan/bör presentera evangeliet idag? 

3. Läs missionsbefallningen i Matt 28:18-20, läs den noga och gärna i några olika översättningar 

om du kan (på YouVersion http://www.bible.com, kan du hitta olika svenska översättningar) 

så att du får lite olika perspektiv på texten. Varför inleder Jesus med att tala om att all makt 

har givits honom? Och vad innebär det att lära människor att hålla det Jesus lärt oss? 

2.1 Introduktion 

❖ Vad är skillnaden mellan en republik och en monarki historiskt sett? 

⮚ I en republik utgår makten på något vis från folket, via senaten till Presidenten eller Kejsaren. 

⮚ Men i en monarki utgår makten från Monarken, från dennes egen person i egenskap av att 

vara just Monark.  

⮚ Lägg detta på minnet, det kommer att bli viktigt om en stund. 

❖ Biblisk historia: Abram till Jesus 

⮚ Abram blir Abraham (1 Mos 12), fader till många folk. Han får Guds löfte om en arvinge fast 

att han själv och Sara är mycket gamla. Det löftet infrias i Isak – löftets son (1 Mos 24).  

⮚ Isak får sonen Jacob = Israel, som för välsignelsen och löftet vidare (1 Mos 27-36). Israel får 

12 söner och hamnar via sonen Josef i Egypten där folket så småningom görs till slavar under 
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Farao och blir befriade av Gud själv under dramatiska former i det som blev den första 

påsken (2 Mos).  

⮚ Efter uttåget ur Egypten är Israel en ny nation, under Gud med Mose som ledare – en 

Teokrati = Gud regerar.  

⮚ Israel faller snabbt i synd och urartar till en nation av ogudaktiga avgudadyrkare, inte så olikt 

läget idag. I 1 Sam 9 beskrivs hur Israel begär att få en Kung, som alla andra nationer 

runtomkring har, och profeten Samuel smörjer Saul till kung över Israel på Guds befallning. 

Saul blir en ond kung, Gud avsätter honom och ordnar så att David blir ny kung i Israel. 

⮚ David beskrivs som en man efter Guds hjärta, men är ändå en stor syndare och ställer till 

med mycket elände för sig själv och för folket. Men Gud ger David nåd, oförtjänt, underbar, 

kärleksfull och barmhärtig nåd som innefattar ett nytt löfte:  

▪ En arvinge på Davids tron, på vars rike ingen ände skall vara (2 Sam 7:16). 

▪ Det löftet ser vi uppfyllt i Luk 1:31-33 där ängeln Gabriel talar till Maria om att Jesus är 

den som skall uppfylla löftet och få Davids tron. 

2.2 Jesus är Konung. 

❖ Jesus är vår Monark, en perfekt sådan.  

❖ I Missionsbefallningen (Matt 28:18-20) säger Jesus klart att all makt i Himmelen och på Jorden 

har givits till honom.  

⮚ Fadern är den som har all makt, han är den som skapat allting och den som allting utgår från, 

men han har givit all makten till Sonen, det är Sonen som regerar i Faderns namn.  

⮚ Jämför med en Tronföljd i en Monarki, tronen är Faderns men i kraft av att vara Konung kan 

han ge den till sin son och då blir sonen Konung och verklig härskare.  

⮚ Detta är uppfyllelsen av Daniels syn i Dan 7:13-14. 

❖ Himmelriket är ett Kungarike – Jesus är dess Konung! 

⮚ 1 Kor 15:24-28, Här ser vi tronföljden igen, och till sist när allting är uppfyllt och Jesu uppdrag 

att härska och vara Konung är fullbordat så sluts cirkeln och Jesus underordnar sig Fadern så 

att Gud blir allt i alla.  

⮚ Jesus personifierar Guds Allmakt, han bär den i egenskap av att han är Guds son, på ett 

liknande sätt som en suverän monark bland människor bär makten i sin person.  

❖ Evangeliet är ett budskap om en Kung och ett Kungarike! 

⮚ Om man missar att se detta blir både kristologin och teologin snedvriden. Jesus är hjälten i 

alla historier, inte vi! 

2.3 Vad är Guds rike? 

❖ Rike = Basileia 

⮚ NT är skrivet på Grekiska och det ord som i svenska biblar översätts ”Rike” (ibland 

Himmelriket och ibland Guds rike) är grekiskans ”Basileia”.  

⮚ Basileia betyder ordagrant ”Konungslighet”, baserat på Basileús som betyder Kung.  

⮚ Det används primärt för att beskriva kunglig makt, välde, den rätt med vilken en konung 

regerar i kraft av sin konungslighet. 

⮚ I sekundär betydelse kan det beskriva det område över vilket en konung regerar.  

⮚ Vi har lite samma betydelse i ordet ”Rike” som är mer än bara ett landområde. Vi kan ställa 

någon inför Riksrätt, stifta Svea Rikes lagar, styras av en Riksdag och så vidare. 



❖ Guds Rike = Det område, den sfär av inflytande där Gud härskar med oinskränkt makt.  

⮚ Gud har all makt, han är allsmäktig och all annan makt utgår i grunden från honom och är 

avhängig honom. 

⮚ Men för tider och stunder, i skapelsen och delar av andevärlden, har Gud valt att inte göra 

aktivt bruk av sin allmakt, utan han tillåter både människor och andemakter att regera i 

begränsad omfattning och skapa sig egna ”riken” (Basileia) där Guds rike för stunden inte 

råder.  

❖ Guds rike innefattar och kommer att innefatta hela världsalltet. 

⮚ För tillfället råder Satan över världen i begränsad omfattning och han har viss frihet att 

operera.  

⮚ Hans huvudsyfte är att göra uppror mot Gud, och i det upproret vill han engagera hela 

mänskligheten om möjligt.  

⮚ Det ger oss en definition av synd: Synd är uppror mot Guds Konungslighet – hans Basileia. 

❖ Men Guds rike är samtidigt också ett osynligt rike, ett andligt rike som Jesus beskriver som ”Inte 

av denna världen” (Joh 18:36). 

❖ Guds rike kom in i världen och initierades genom födelsen av dess Konung. Det etablerades sedan 

genom Jesu definitiva seger över sina och våra fiender på Korset. 

⮚ Jesus regerar idag över sitt rike (det osynliga), och en dag skall han komma åter för att 

upprätta också ett synligt rike på jorden, ett rike på vilket ingen ände skall vara, så som David 

blev lovad. 

2.4 Vad är då Evangeliet om Guds rike? 

❖ Rom 3:23 (SKB) konstaterar att alla har syndat och når inte upp till härligheten från Gud. 

⮚ Fadern är Monark, suverän härskare över Universum, och han har givit den makten åt 

Kristus. 

⮚ Att synda är därför högförräderi mot Kronan, vi är alla delaktiga i ett avskyvärt och barbariskt 

uppror mot den ende sanne och gode Herren över den här världen, och när vi syndar ställer 

vi oss på Guds fiendes sida, med Satan i hans uppror mot Gud.  

❖ Gud har utfärdat full amnesti för alla sina fiender! 

⮚ Villkoret är blott ett enda, Ta emot Kristus som din Konung och ge honom din hyllningskyss. 

⮚ Den här scenen har du sett i otaliga filmer, den Gode konungen vill försonas med sina fiender 

och ger dem nåd, men fienderna förhärdar sig och fortsätter i sitt hjärta att vara upproriska.  

❖ Fördelarna är Oändliga! 

⮚ Du blir medborgare i Riket – Du får alla förmåner som tillkommer en medborgare. 

⮚ Det innefattar ”Rättfärdighet, Frid och Glädje i den helige Ande” (Rom 14:17). 

⮚ I Kristus, med honom som din Konung, är Gud 100% för dig! 

❖ Detta är Evangeliet, Guds löfte till alla som bekänner Kristus som sin Konung: Jes 55:1-3 (NUB). 

⮚ Vad innebär detta? Jo: samma barmhärtighet och trofasthet som garanterar David ett evigt 

rike kan garantera dig och mig den rättfärdighet, frid och glädje som finns i det riket. 

⮚ Den som kommer tomhänt till Gud och i glädje tar emot det som Gud vill ge, för denne 

skriver Gud en arbetsbeskrivning åt sig själv och binder sig själv med en ed vid sitt eget ord i 

Jes 55:3, att behandla dig och mig med precis samma nåd & trofasthet som Gud visat mot 

David. 



⮚ Den arbetsbeskrivningen är att vara din Gud, att aldrig lämna eller överge dig (Joh 14:18, 

Matt 28:20), att aldrig upphöra att göra gott mot dig och att ge dig fullkomlig glädje (Joh 

16:24, 17:13).  

2.5 Slutsats – Evangeliet handlar inte främst om dig. 

❖ Jesu evangelium är budskapet om en Konung och ett rike som är evigt. 

⮚ Det är ett erbjudande om full amnesti och medborgarskap i det riket. 

⮚ Det är löftet om en Monark som är fullkomlig, som själv är värdig din tillbedjan, som håller 

att basera din evighet på.  

❖ Det är löftet om att få vara Kungens broder, barn till hans Fader, adopterad in i kungadömet, 

med evig rättfärdighet, frid och glädje! 

❖ Det är ett skamlöst erbjudande om att spendera all evighet framgent av att njuta av den 

härlighet som är Guds egen, att få bli allt mer fylld av allt som är i Gud utan att någonsin tröttna 

eller mattas. 

❖ Detta är evangeliet om Guds rike! 

AMEN! 

2.6 Diskussionsfrågor 
1. Finns det en skillnad mellan att bekänna Jesus som frälsare och Jesus som Kung över mitt liv? 

I så fall, vad? 

2. Vad blir skillnaden i hur jag lever mitt liv? 

3. Hur kan vi vara med och bidra till utbredandet av Guds rike? Hur gör vi för att manifestera 

Guds rike? 
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