
 CG7 
 
START: VEND BLIKKET 
MOT GUD- HVA KAN DU 
TAKKE FOR SIDEN SIST? 
 
 
 
 
 
BIBELTEKSTER 
 
JOH. 1.35-36 
JOH. 19.13-20.31 
 
VEDLAGTE TEKSTER FRA 
BOKA TIL JOSTEIN ØRUM 
 
 
 
 

 
BØNN 

Fellesbønn fra bønneark 
Konfirmantene: 
Guro, Miriam, Kristian,  
Jonas, Ida, Ingrid 
Utsendingene: 
Laila og Jarle 
Brobønn 
Fri bønn 
 

PÅSKEEVANGELIET 
HVOROR MÅTTE JESUS DØ? HVA BETYR DET FOR OSS?  

PÅSKEEVANGLIET 

Helt siden Adam og Eva syndet mot Gud i Edens hage har synd vært 
en realitet i ethvert menneskeliv. Det ble et GAP mellom Gud og 
menneskeheten. Israelsfolkets vandring med Gud er en fortelling om 
synd som må sones og gjøres opp for på ulike måter.  Da Israel ville 
ut av Egypt og ble hindret av farao, sendte Gud 10 plager. Den siste 
var at alle guttebabyer måtte bøte med døden. De familiene som 
slaktet et lam ble spart. Påskelammets blod skulle strykes på 
dørstolpene og dørbjelken. Når Herrens domsengel gikk gjennom 
Egypt, gikk han forbi de husa der det var blod på dørbjelkene. For 
der hadde et lam lidt døden i stedet for familiens førstefødte. 
Lammets blod ble redningen. Dette påskelammet har noe viktig til 
felles med Jesus. Jesus er VÅR redning. Han ble ofret for på den 
måten å tette igjen gapet som var oppstått etter syndefallet mellom 
Gud og menneskeheten. 

 
Jesu død blir derfor en virkelig møteplass mellom Gud og 
mennesket. Der er Gud sann mot hele sitt vesen – sin rettferdighet, 
hellighet og kjærlighet. Gjennom troen blir Jesu død beviset og 
middelet der vi mottar Guds tilgivelse. Jesu oppstandelse og seier 
over dødens makt gir oss en helt ny mulighet til å leve sammen med 
Gud selv om vi er syndere. ALLE mennesker kan nå ha direkte 
kontakt med Gud og leve sammen med han. Og vårt oppdrag er nå å 
fortelle denne gode nyheten videre. <gud vil at Alle msk skal bli 
frelst 1.Tim.2.4 
 
 
 
 

 SAMTALE  
1. Les tekstene fra boka til Jostein Ørum høyt. Les så bibeltekstene 

hver for seg.  
 

2. LYTT og noter gjerne ned tanker du får; hva taler Gud om til 
deg? Hva er Guds invitasjon til deg her og nå? 
 

3. Hvordan kan du PRAKTISERE det du ble minnet om i hverdagen 
din?  

 
 


