
 

Fader vår – samtaleopplegg 
Del 4 (La Ditt rike komme) 
  
På grunnlag av tale v/Tarjei Cyvin  
– Gudstjeneste 29. mars 2020 
 
 
 
Resymé fra talen 

• Det var en trist dag i Israels historie da de eldste bestemte seg for å fjerne profeten og bønnekjempen 
Samuel, og istedenfor be Gud om å gi dem en konge til å lede seg, «slik alle de andre nasjonene 
hadde» (1.Sam 8,5). Det burde vært omvendt, at folkeslagene skulle bønnfalt Israel om å få del i 
sannhetene om Gud Jehova. For nasjonene omkring hadde sine lover, altere og menneskeskapte 
Guder. Men bare Israel hadde lover gitt direkte fra himmelen, Guds herlige nærvær boende i 
tabernaklet, og en levende Gud som hørte sitt folks bønner og svarte dem. 

• Herren ville at Israel skulle være et kongerike av prester og en hellig nasjon (se også 1.Pet 2,9, at dette 
er vårt kall som Hans folk nå i vår tid), men Israel forvaltet ikke sitt kall og sitt oppdrag på en god måte. 
De var ikke et godt eksempel for sine naboer (les hele 1.Sam 8), men lignet etter hvert bare mer og 
mer på dem.  

• Er det ikke nettopp slik det har blitt for oss som Hans kirke her i Vesten også? At vi bare blir mer og 
mer lik verden omkring oss, istedenfor å være de som utfordrer og hjelper folk i verden til 
omvendelse? Når vi ber «La Ditt rike komme», så anerkjenner vi at Gud er Konge (Sal 47 og Sal 145,1). 

• Begrepet «Guds rike» brukes mer enn 100 ganger i NT. Jesus introduserte ofte sin forkynnelse slik (se 
f.eks Matt 3,2 og Mark 1,15), og Han brukte ulike lignelser for å illustrere budskapet om Guds rike. 
Disiplene ble opplært til å forkynne Guds rike, og vi ser i Apg at de første kristne førte dette videre.  

• «Guds rike» er oversatt fra det greske ordet «basileia» som bl.a. innebærer å regjere, råde, 
kongemakt, osv. Det blir tydelig at det er snakk om både en nåtidig sammenheng og en framtidig. Den 
nåtidige er en radikal inntreden, et gjennombrudd inn i vår verden. Da Jesus brøt inn i denne verden 
med Guds rike («Guds rike har kommet nær»), krevde og krever det en respons – en reaksjon. Derfor 
vekker også evangeliet om Guds rike reaksjoner.  

• Guds rike er en realitet i dag, og vi kan alle gå inn i det. Samtidig er det framtidig, i hele sin fylde (1.Kor 
15,28). Guds rike er her og nå, men ikke enda. Blant oss, men ikke fullstendig. I oss, men ikke helt og 
fullt.  

• Gjennom Guds Ord får vi opplysning om Guds rike, hva det er og hvordan det virker/henger sammen. 
Men det er ikke nok å høre om det, vi trenger også å få oppleve det. Og hvis vi skal få med oss andre 
på denne veien, må de også få oppleve det – de må få det illustrert og demonstrert.  

• Fram til Guds rike blir etablert i sin fylde en dag der framme (Åp 11,15), skjer en gradvis gjenerobring 
av jorden for Ham. Nå i denne tiden skjer dette i stor grad i det skjulte (Mark 4,11-12).  

• Når vi ber om at Hans rike skal komme, får dette da to perspektiv. To perspektiv for vår 
verdensanskuelse og for våre bønner: 

o At vi vil at Hans Rike skal vokse og utbre seg her og nå, i denne tiden. Gjennomtrenge våre 
nabolag, vår by og vårt land. At flere tar imot kallet til å gå ut og gjøre alle folkeslag til 
disipler, setter Ham først (søker først Guds rike, Matt 6,33). At Guds herredømme blir mer og 
mer synlig her på jorden. 

o At alt skal bli fullbyrdet, når Han kommer tilbake og gjenoppretter Sitt Kongerike i hele sin 
fylde her på jorda. 1.Kor 16,22, «Maran ata» står det på arameisk, som betyr «vår Herre 
kommer». Men i noen av de eldste utgavene man har funnet av 1.Kor 16, står det «Marana 
ta», som betyr «Kom Herre», som også var et mye brukt utsagn blant de første kristne. Altså 
en bønn om at Han må komme snart! 

 
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med: 

• Har det blitt slik også blant oss, at vi helst vil at våre ledere gjør som vi selv ønsker, istedenfor det Gud 
vil? Hvordan utfordrer det deg å tenke at du skal slippe mer av din egen kontroll over i Guds hender? 

• Hvordan ser du for deg at Guds rike kan bli illustrert og demonstrert for din familie, dine venner, 
naboer, arbeidskolleger osv.? 

• Ønsker du og jeg virkelig at Jesus skal komme snart tilbake? Hva vil vi egentlig? Vil vi be for at dette 
skal framskyndes? Er vi klare for å la Ham være Konge helt og fullt, istedenfor å bygge våre egne 
kongeriker? 


