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Bibeltekst

Matt 13,44-50: Himmeriget ligner en skat, der lå skjult i en mark; en
mand fandt den, men holdt det skjult, og i sin glæde går han hen og
sælger alt, hvad han ejer, og køber den mark.
Igen: Himmeriget ligner en købmand, der søgte efter smukke perler; og
da han fandt én særlig kostbar perle, gik han hen og solgte alt, hvad han
ejede, og købte den.
Igen: Himmeriget ligner et vod, der blev kastet i søen og samlede fisk af
enhver art; da det var fuldt, trak de det op på bredden og satte sig og
samlede de gode fra i tønder og kastede de dårlige ud. Således skal det
gå ved verdens ende: Englene skal gå ud og skille de onde fra de
retfærdige og kaste dem i ovnen med ild. Dér skal der være gråd og
tænderskæren.
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Baggrund








”Guds rige” er et tilbagevendende tema i Jesu forkyndelse. Lav
eventuelt en søgning i Bibelen på nettet.
”Himmeriget” er Matthæus’ ord for ”Guds rige”.
Som lignelserne antyder, er Guds rige både noget nutidigt – de
to første lignelser – og noget fremtidigt – den sidste lignelse.
Jesu forkyndelse sammenfattes i Markusevangeliet med ordene:
”Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!”
(Mark 1,15).
Jesus fortalte mange lignelser om Guds rige. De handlede om
temaer som frelse og fortabelse, dommen, kampen mellem Gud
og den Onde, mission, tilgivelse, tro, tjeneste.
”De onde” er i denne sammenhæng dem, som har vendt Gud
ryggen.
”De retfærdige” er i denne sammenhæng dem, som har omvendt
sig og tror på evangeliet.

Samtale






Tal om, hvad de første to lignelser betyder, hvis manden og
købmanden er et billede på os og skatten og perlen er et billede
på evangeliet.
Tal om, hvad de første to lignelser betyder, hvis manden og
købmanden er et billede på Gud og skatten og perlen er et
billede på os.
Hvordan kommer glæden over Guds rige til udtryk i dit liv og
prioriteringer?
Hvad er det, der gør Guds rige til et godt sted at være?
Hvad betyder den fremtidige dom for din relation til Gud? Til
andre, der kender Jesus? Til dem, der ikke kender Jesus?

Noter
Respons
Giv glæden over Guds rige konkret udtryk i dit liv gennem dine valg og
prioriteringer.

