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Niklas begynner med å peke på at det mest sentrale temaet i Jesu forkynnelse er Guds 
rike, noe han oppgir tre grunner til. For det første henviser forfatterne av Lukas, Matteus 
og Markus til Guds rike når de oppsummerer Jesu forkynnelse (Mark 1,14-15, Matt 
4,23, Luk 8,1). For det andre, når Jesus sender ut disiplene sine, så ber ham dem om å 
forkynne om Guds rike (Matt 10,7, Luk 10,9). For det tredje er det fordi Jesus snakket 
om det hele tiden. I Matt, Mark og Luk (de synoptiske evangelier, som forteller om Jesu 
liv) er Guds rike nevnt 95 ganger, mens det er nevnt bare 25 ganger i resten av NT. 
 

1. Tid, ikke sted 
I Mark 1,15 står det at tiden er inne. Og i Luk 17,20-21 spør fariseerne om når 
Guds rike skal komme. Guds rike befinner seg ikke på et bestemt sted, men i en 
bestemt tid, sier Niklas. Den tiden er nå.  
 
Jødene hadde lenge ventet at det skulle komme en konge som var utvalgt og 
salvet av Gud, Messias, som skulle være en stor seierherre og som skulle bringe 
tilbake Israels tidligere storhet og legge alle andre konger under seg. Bl.a. finner 
man profetier om Messias i Sal 72. Jesus var denne Messias, som vi kan lese i 
Luk 4,16-21. Med ham kom Guds rike til jorden, men ikke på den måten jødene 
hadde forventet. 
 

2. Nå, men ennå ikke 
På grunn av at forventningene ikke ble innfridd, var det mange som ikke kunne 
tro på Jesus. Men Jesus snakket om at det var mer som skulle komme (Mark 
9,1, Mark 10,29-30, Mark 14,61-62). Guds rike er her nå, sier Niklas, men ennå 
ikke, fordi det har enda ikke kommet i sin helhet. Jesus kom ikke som en 
krigfører som dannet et synlig kongerike på jorden, men han åpenbarte Guds 
rike i sin egen død, som en tjenerkonge. 
 
Dette er grunnlaget for kirkens oppgave. Vi skal ikke stå stille og vente på at 
Guds rike fullendes, men vi skal spre de gode nyhetene om at Guds rike er her 
nå, midt iblant oss alle (Matt 24,14 og 28,19). 
 

3. Vår respons 
Niklas fortsetter med å snakke om at nyhetene om Guds rike krever en respons 
fra oss. Når Jesus forteller at Guds rike er her, så sier han «Vend om og tro på 
evangeliet!» (Mark 1,15). Han ber oss om å vende om, noe som ikke bare 
innebærer å angre på syndene våre. Det innebærer at vi skal endre oss, at vi skal 
la det forme oss, at det skal fornye våre relasjoner med Gud og mennesker og at 
vi skal bli disipler av Jesus.  
 
Også er det slik at de gode nyhetene kommer før omvendelsen. Vi trenger ikke 
omvende oss for å få høre om Guds rike, men vi omvender oss fordi vi har hørt 
om og sett Guds rike. Det er en gave til alle mennesker (Luk 12,32). 
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SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE: 
 

• Hvordan responderer du på de gode nyhetene om Guds rike? 
 

• Hvilken betydning har dette budskapet for ditt liv? 
 

• Hva betyr det å søke Guds rike for deg? 
 

• Påvirker tanken om at Guds rike er midt iblant oss måten du ser på verden? 
 

• Opplever du at du kan se Guds rike? 
 
 
 

 
	  


