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Resymé fra talen 

• Vi er i verden men ikke av denne verden, og vi står midt i en kamp som foregår i det 
skjulte – i det åndelige. Guds Rike er i seg selv ikke synlig i denne tidsepoken, men når 
Guds Rike kommer nær, får det utslag: i menneskers liv, i samfunnslivet, og også i 
naturen. Vårt oppdrag er å bære med oss Guds Rike ut i verden (Matt 13,52). 

• Når vi selv har grepet Kristus, og tatt steget over fra mørkets rike til lysets rike, så er 
oppdraget vårt å dele disse gode nyhetene våre med andre. På den måten vil vi se at 
Guds Rike kommer mer og mer, slik vi også ber om i «Fader vår» («Komme Ditt Rike») 

• Matt 13,33, de kristne er surdeigen, som skal gjennomsyre den «deigen» vi er del av 
(fotballaget, kollegene, klassekameratene, nabolaget, osv.). Ikke først og fremst ved 
ord, men atmosfære, Gudsnærvær, og demonstrasjon gjennom gjerninger på ulike 
måter.  

• Vår forståelse av Guds Rike er ofte ikke nok preget av Guds Ord, men av verden 
omkring. Vi har nok bare delvis grepet åpenbaringen om at Jesus virkelig er Guds 
Sønn og at Den Hellige Ånd ble sendt og nå bor i oss som tror (1.Joh 4,15, 2.Tim 1,14). 

• Guds Rikes krefter virker på alle områder, i mennesker, i samfunnet og i naturen. Ikke 
slik at det vil ta fullt og helt over i denne tidsalder (da kan man lett havne inn i 
«dominion theology» der f.eks Guds Rike og politisk makt blandes sammen, og det 
kan få farlige konsekvenser), det vil først skje når Jesus kommer tilbake: da skal Han 
regjere fullt og helt (Åp 11,15). 

• Når du og jeg får åpenbart/virkelig griper at Jesus virkelig er Guds Sønn, og lever ut 
dette, så kan vi snu oss til mennesker, samfunnet, situasjoner og steder, og være en 
vellukt for alt dette (2.Kor 2,15). Noen vil avvise det, og noen vil ta imot. 

• I Gudstjenesten ble det vist klipp fra en av filmene om Narnia, og fra filmen 
«Transformations» om det som hendte i byen Almolonga i Guatemala. Det ble også 
lest utdrag fra boken «Velsignelsens vei» av Roy Godwin, som forteller historier fra 
det lille bønne- og retreatstedet Ffald-y-Brenin i Wales.   

 
 
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med: 

• Hvilke problemstillinger opplever du selv i møte med det å være «i verden men ikke 
av verden»?  

• Har du selv erfaringer av å ha møtte på kristne (enten før du selv ble kristen, eller 
etterpå), der Guds nærvær/atmosfære kunne oppleves? 

• Drøm sammen: hvordan kunne det se ut hvis Guds Rike kom til Trondheim på en mye 
sterkere måte?  


