Læs&Lev
Tema: Guds rige 3/3
Af Robert Bladt, Ødsted

Bibeltekst
1 Kor 6,9-11: Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far
ikke vild! Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere
eller mænd, der ligger i med mænd, eller tyve eller griske mennesker,
ingen drukkenbolte, ingen spottere, ingen røvere skal arve Guds rige.
Sådan var nogle af jer engang, men I blev vasket rene, I blev helliget, I
blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd.
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Baggrund





”Uretfærdige” er dem, som er underlagt syndens magt og
herredømme.
Guds rige kan ikke købes. Man kan kun få del i det ved at blive
arveberettiget.
At blive ”helliget” er at blive skilt ud – fra det syndige – for at
blive indviet til noget særligt – Gud og hans rige.
”Gjort retfærdige”. Retfærdige er ikke noget, vi kan blive ved
egne anstrengelser. Jesu anstrengelser på korset betyder
derimod, at Guds Ånd kan gøre os retfærdige.

Samtale








Hvad beder vi om, når vi i Fadervor siger: ”Komme dit rige”?
Tal om de syndere, Paulus nævner. Hvilke er det relevant at
nævne i dag?
Er der nogen i dit kristne fællesskab, som har den baggrund,
Paulus nævner her?
Hvordan hjælper vi nye kristne til at bevæge sig fra et liv under
syndens herredømme til et liv i Guds rige under Guds
herredømme?
Hvad afholder du dig fra, fordi du lever i Guds rige og under
Guds herredømme?
Hvordan har det indflydelse på det liv, du lever nu, at du en dag
skal arve Guds rige?
Hvordan undgår du, at opgør med synd bliver til hovmod og
selvretfærdighed?

Noter

Respons

Aftal et område af jeres liv, som I vil arbejde på at få ind under Guds
herredømme. Følg op på det og hold hinanden ansvarlige.

