Enkeltheden i det kristne budskab
(The Simplicity of the Christian Message)
By Anthony Buzzard
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(Skriftsteder er fra den danske bibeloversættelse 1917/1931)

Pointen og formålet med kristendommen, har været begravet under en tung teologisk tradition.
Der er en generel forståelse af de etiske påbud i det nuværende kristne liv: En kristen skal elske og tjene
sin næste.
Men hvad der er langt mindre kendt, er det ultimative formål og endemål, som Jesus af Nazaret, Messias,
havde i sinde til dem der følger ham.
Mange nutidige religioner som påberåber sig Jesu navn, har forkastet formålet med troen, som klart og
tydeligt er forklaret af Jesus i hans evangeliebudskab. --- Budskabet om GUDS Rige.( Lukas 4:43, m.fl..)
I troens formål som Jesus prædikede, ligger selve grunden til vores eksistens som individer.
Nøglen til både vores egen personlige fremtid, samt menneskehedens fremtid som helhed, er i Jesus’
evangeliske budskab om GUDS Rige. Dette er i alt sin enkelthed det gode budskab om, at GUD igennem
sin søn og formidler, Kristus, Messias, vil oprette et retfærdigt styre og fred på jorden og give udødelighed
til dem der elsker ham.
Jorden og resten af universets fremtid, hænger på denne måde sammen med det individuelt troende
menneske. Riget som vil blive oprettet på jorden, når Jesus kommer tilbage til jorden, vil blive regeret af
dem som GUD tildeler udødelighed.
Denne ordning som anvist i Budskabet om GUDS Rige, er alt andet end indviklet eller kompleks.
For at forstå det, skal du tage imod det med et barns sind. Jesus sagde: ”Sandelig siger jeg jer, den som
ikke modtager GUDS Rige som et lille barn, han skal ingenlunde komme ind i det”. (Markus 10:15)
For at forstå det kristne budskab, må ordene tages imod som de ville blive det af et barn – i deres simple
og naturlige mening. GUDS Rige, som Jesus konstant prædikede, er derfor et reelt og virkeligt rige, en
guddommelig regering på jorden, som skal regeres af Kristus og de Hellige, med et genoprettet Jerusalem
som dets hovedsæde/hovedstad. Lukas 19:11 bør ses som en nøgle til hele det Nye Testamente: ”Men
medens de hørte på dette, fortsatte han og sagde en Lignelse, fordi han var nær ved Jerusalem, og
de mente at GUDS Rige skulde straks komme til Syne.” Dette vers hjælper os til meningen med
hovedtemaet i det Jesus prædikede. Han forventede at skulle oprette et rige med en
verdensomspændende regering.
Meget af det der kaldes teologi, er ikke andet en øvelse i at undvige den simple forståelse af ord - en
undskyldning for ikke at tro! Kirkerne har forkastet håbet om det rige, som Jesus har lovet at indsætte os i
ved hans genkomst. Det er indlysende at Riget endnu ikke er oprettet. Det vil først blive manifesteret på
jorden ved Jesu genkomst (second comming), Messias’ tilbagekomst i herlighed. Derfor bør vi Kristne
bede:” Komme dit Rige!”
Som svar på det logiske spørgsmål om hvad de der følger Jesus så kan forvente at modtage i den
kommende tidsalder i GUDS Rige, så lovede Jesus sine disciple regeringsposter sammen med ham i det
kommende rige. (Matthæus 19:28, Lukas 22:28). Dette løfte blev udvidet til hele kirken (1.Korinther 6:2, 2.
Timotheus 2:12, Åbenbaringen 5:10, 3:21, 2:26, 20:1-4). Dette var den naturlige bekræftelse og
tydeliggørelse af løftet til Abraham, de troenes fader, som en dag skulle eje hele verden (Romerne 4:13).
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Riget vil have Jerusalem som sin hovedstad, som forudset af det Gamle Testamentes profeter, og det vil
blive oprettet ved en storslået guddommelig indgriben (Salmerne 2), når den globale nedrustning (Esajas 2)
som bringer den totale verdensfred, begynder. Forudsigelsen af en fredelig verden under Messias’
regering, læses op hvert år til jul, men få mennesker tror på det. Mange er blevet overbevist om, at dette
løfte om et universelt guddommeligt styre, ikke betyder det ordene siger (Se for eksempel: Esajas 9:6-7,
Zakarias 14:9, Mika 4:7).
Der er to grunde til dette:
1) Mennesker er fra barnsben blevet lært, at belønningen for de kristne, som den tilbydes i Biblen, er
at fare til et Rige ”i himlene”, som en ikke-fysisk sjæl/ånd. En sådan påstand er dog helt uden belæg
i skrifterne og må afvises fra personens tænkning, før nogen udvikling i forståelsen af det Nye
Testamente kan opnås. Ifølge Biblen er de døde i den nuværende tid alle sammen døde! Ikke i live
et andet sted! De afventer at blive genoprejst fra de døde! De skal arve Jorden, dvs. GUDS Rige på
Jorden (Matthæus 5:5, Åbenbaringen 5:10).
2) Der er ikke meget bevidsthed om, at ”Det evige liv” som loves i det Nye Testamente, reelt betyder
”livet i den kommende tidsalder”. Dette er et velkendt udtryk brugt af både Jesus og de der levede
på hans tid. Når vi vender tilbage til den oprindelige betydning af denne definition, som målet for de
kristnes tro, lader det os forstå, at målet med det kristne liv, ikke er at komme til en anden verden
i det øjeblik vi dør. Vi skal i stedet, (efter en fremtidig genopstandelse fra de døde), tage del i den
kommende tidsalder, den tidsalder hvor GUDS Rige skal oprettes på Jorden. Det fortælles overalt i
skrifterne, at de døde nu ”sover” i en tilstand uden bevidsthed i graven, afventende
genopstandelsen ved Jesu genkomst (Daniel 12:2, Johannes 5:28-29). De troende vil da tage del i
Riget sammen med Kristus.
Set i lyset af denne simple ordning, kan det Nye Testamente læses med fuld forståelse, da den
forudsætning der repræsenteres her, er den samme som forfatterne af det Nye Testamente havde.
Læserens udfordring her, er en udfordring af tro. Jesu første nedfældede ytring i Markus evangeliet er
buddet om at angre (dvs. omvend dit liv og dit sind), og tro på det Gode Budskab om Riget! (Markus 1:15).
Det var på det tidspunkt at de mennesker der nu havde fået muligheden til at omvende sig, troede på det
Gode Budskab (evangeliet) om GUDS Rige og navnet Jesus Kristus, at de blev døbt ind i troen
(Apostlenes Gerninger 8:12). Det er ved denne handling vi indledes i troen.
Budskabet om GUDS Rige trøster os derfor som individer på det tidspunkt budskabet åbenbares for os
gennem Jesus eller evangelisterne i det Nye Testamente. Derefter er vores svar/reaktion på denne
åbenbaring altafgørende for vores frelse.
En advarsel mod at ignorere invitationen til GUDS rige, blev givet os af Jesus. ”Når nogen hører Rigets
Ord og ikke forstår det” (Matthæus 13:19) ”da kommer Djævelen og tager Ordet bort af deres Hjerte,
for at de ikke skulle tro og blive frelste!” (Lukas 8:12).
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