
Evangelium – Gud Rike – 
Mark 1:14-15 

Det är nog få av er som lyckats missa de stora snackisarna 

senaste veckorna sen Donald Trump blev president i USA. 

Redan innan valet så lovade han ju en utbyggd mur mot 

México som México skulle få pröjsa för, och nu har han satt 

igång den processen. Nu är det inte bara USA som är på G att 

bygga mur eller som har mur. Här på bilden kan ni se att murar 

och kraftiga stängsel finns på massa ställen i världen och är på 

G att byggas på många fler.  

President Trump har ju också beslutat om ett inreseförbud för 

människor som har pass från 7 olika länder i världen, allt för 

att stärka gränsskyddet. Nu är det ju inte bara USA som stärker 

gränsskyddet utan det har ju också många länder i Europa 

gjort som till exempel Sverige. Och gränsskydd har vi nog olika 

åsikter om även i vårt gäng som är här, en del vill ha mer och 

nästan stänga helt, en del vill ta bort det helt och de flesta 

ligger på någon sorts skala däremellan. Vi kör ingen Gallup på 

det. Men ta detta som en bakgrund till veckans tema i vår 

predikoserie Evangelium. Jesus har döpts, fyllts av Anden, 

frestats av Satan i öknen och är nu på väg upp mot sina gamla 

hemtrakter i Galiléen igen.  

Och det är då veckans predikotext kommer in, vi läser från 

Mark 1:14-15 

När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och 

förkunnade Guds budskap 15och sade: ”Tiden är inne, Guds 

rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.” 

Eller som det citeras i Matteus ”Omvänd er, himmelriket är 

nära”. 

Med de här orden tar liksom Jesus klivet in i sin kallelse, i det 

som verkligen var hans uppgift i livet. Innan hade han snickrat i 

farsans snickeri, fiskat lite med sina kompisar som jobbade 

som fiskare och funnits med i synagogan och läst och funderat 

omkring Torah.  

Guds Rike, som är nära säger Jesus, är svårt att ta på och 

beskriva. Det är i alla fall inte som andra riken och nationer. 

Till Guds Rike finns det inga murar, inget medelhav att korsa i 

livsfarliga sunkiga båtar. Det finns inga tullare som jagar dig för 

att du inte ska kunna komma in, det finns inga kaxiga 

passkontrollanter som ser misstänksamt på dig och det 

utfärdas inte inreseförbud för någon enda människa.  

Gud Rike sprids heller inte genom annekteringar av 

landområden som Krimhalvön, det sprids inte genom 

hatpropaganda, tvång, våld och död som IS kalifatet.  



Ända sen Jesus uttalar dessa orden så är Guds rike här, mitt i 

vår värld, mitt i människor liv, då som nu. Här men ännu inte. 

För en gång ska Guds Rike, eller himmelriket som Matteus 

skriver, bli totalt, den dag Jesus kommer tillbaka, ondskan ska 

besegras i grunden och krossas och allting ska bli nytt i vår 

värld.  

Och riket sprids, växer, tar plats i vår värld genom helt vanliga 

människor som dig och mig som bestämmer oss för att i tro 

leva i Jesus efterföljd. När Lukas berättar samma story som 

Markus och Matteus om när Jesus kommer tillbaka upp i 

Gallileen så beskriver han hur Jesus går till sin gamla synagoga 

precis som han brukade, ber att få läsa, läser från Jesaja bok 

dessa orden (som Agneta läste i början) 4:18Herrens ande är 

över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud 

till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de 

fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet 19och 

förkunna ett nådens år från Herren. 

Detta är evangelium, glädjebud, att följa Jesus betyder att idag 

leva detta, också växer riket.  

USA får otroligt mycket mediautrymme just nu, fullt förståeligt 

eftersom det kanske fortfarande är världens mäktigaste 

nation. Gambia har också fått ny president nyss som 

genomfört massa reformer, men han får inte alls så mycket 

utrymme. Guds Rike får inte heller alltid så mycket 

mediautrymme. När Jesus ställde sig upp hemma i synagogan i 

Nasaret så var det många som först blev helt bländade av 

detta och ropade Wow, men många av dem är bara några 

ögonblick senare med och försöker driva Jesus mot en säker 

död när de hetsar honom mot ett stup ner i Genesarets sjön. 

Att vara Jesus efterföljare och leva i och sprida Guds Rike är 

ibland enkelt och ger credit hos människor, men ofta får vi nog 

vara beredda på att både bli missförstådda och hatade. Och 

ibland kommer människor och media ha andra förväntningar 

på dig. Det är genomgående i Jesus liv, människor har 

förväntningar på honom, men Guds Rike är annorlunda, ibland 

upp och ner, de svaga är de starka, de fattiga är de rika och de 

vuxna ska bli som barn. Folk runt omkring dig kan ha 

förväntningar på dig eller på oss som församling som inte alltid 

kommer att infrias om vi vill leva i Jesus efterföljd.  

I Matteus 13 som också var en text som fanns med att läsa 

inför denna söndag så berättar Jesus om att riket är som ett 

senapskorn, det kan se sjukt litet ut, men när det växer upp 

blir det ett helt träd. Han jämför också riket med en surdeg. 

Det är ju populärt idag, en renässans för Guds ord, för 20 år 

sedan hade ingen koll på surdegar. En surdeg som man arbetar 

in massa mjöl i, till slut blir hela degen syrad. Gud rike växer 

alltid i ett underdog perspektiv. Det som ingen tror på gör Gud 



till något stort, den som ingen tror på använder Gud. Gud vill 

vara med och genomsyra hela vår värld med sitt rike och du 

och jag får vara med i detta. Vi är senapskornet, vi är 

surdegen. Om vi låter Jesus genomsyra mitt eget liv, min egen 

vardag.  

Omvänd er… började Jesus. Ibland behöver vi vända om helt 

från att trott att vi kan leva våra liv utan Gud, utan Jesu 

räddning, utan frälsningen i Jesus. Och ibland behöver vi då 

och då göra fler små omvändelser, för det är så lätt att 

egoismen tar överhanden i mitt liv, och egoismen kan också 

genomsyra mitt liv precis som Guds Rike. Också kan vi på 

något område i livet känna längtan och behovet att få 

omvända oss. Jag säger som Jesus sa i Markus ”Tiden är inne, 

omvänd er och tro!” Ett synligt sätt för det idag kan vara att 

kliva in i en av de tre rockringarna som är utlagda i kyrksalen, 

bokstavligen vända sig om och kliva ut igen. Du kan tycka att 

det låter töntigt, men jag tror på symbolhandlingar. Att med 

kroppen visa att det man i sitt inre säger till Gud.  

Guds Rike kännetecknas bland annat av de här 10 

kännetecknen:  

Kärlek 

Helande 

Godhet 

Rättvisa 

Fred 

Glädje 

Hopp 

Äkthet 

Frihet 

sanning 

Om du vill kan du gå och ta en eller några lappar med ett av 

dessa kännetecken på här framme i skålen och se dig som 

bärare av detta kännetecken till människor runt omkring dig i 

veckan. Också kan vi på detta sätt lite tydligare få vara 

senapskorn och surdeg denna vecka mitti vår vardag när vi 

följer Jesus denna vecka.  

Och glöm inte att ställa de fyra frågorna till texten både i Mark 

1 och texterna nästa vecka då temat är Följ mig.  

 

 

 


