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START 

Vend blikket mot Gud; hva kan 
du takke for siden sist? 

BIBELTEKSTER 

Tips: Se Bibleproject; «What is 
the gospel?” 

o Mark 1,1 
o Mark 1,14-15 
o Matt 4,23 
o 1.Pet 1,13-25 

BØNN 

Fellesbønn fra bønneark 
Konfirmantene: 
Ivar, Marte, Jonatan og Daniel 
Utsendingene: 
Fam Bagaas i Japan: Andreas, 
Helga Irene, Aron Elias (4) og 
Hanna Olivia (1/2) 
Brobønn 
Fri bønn 
 
Disippelbønnen  
Herre Jesus Kristus,  
Du står her foran meg,  
Du er også bak meg,  
Du er på min høyre side,  
Du er på min venstre side,  
Du er over meg,  
Du er under meg,  
du omgir meg på alle sider,  
du bor i mitt hjerte,  
du gjennomtrenger meg helt  
og du elsker meg,  
Herre Jesus.  
Amen	 

 
 
 
EVANGELIET 

Hva er det med evangeliet – et av mange «kristelige» ord som brukes så 
ofte at meningen kan vannes ut? Hvorfor er mange villige til å gi rikelig av 
både tid, penger – og faktisk noen som også gir sine liv for evangeliet sin 
skyld? Hvis du skulle gjengi evangeliet i dag; hva ville du sagt?  
Forteller vi et sant evangelium, som setter folk i frihet? Eller kan det være 
at vi formidler «følg Jesus og bli som oss?» Blir det så kravstort at 
mennesker gir opp? Eller blir det et «billig» evangelium, at Jesus ikke 
krever noen ting, det er bare å si «ja», så fikser Jesus resten? Hva da med 
Jesu ord i Markus 8; «den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets 
skyld, skal berge det.» Begrenser vi evangeliet?  
 
I Bibelen står det: «Evangeliet etter Markus». Og det starter i vers 1. Jesus 
og disiplene fortalte evangeliet til mennesker FØR Golgata. Evangeliet er 
evangeliene. Alle de fire evangeliene er evangeliet. Alt Jesus sier, gjør og 
er. Det er mye, innholdsrikt og har så mye kraft i seg at vi aldri kommer til 
å forstå hele evangeliet. Ordet kommer av gresk Euangelion, som betyr 
«god kunngjøring». De gode nyhetene om en ny konge og et kongerike. 
Kortversjonen av evangeliet Jesus fortalte finner vi i Mark 1,14-15: «Etter at 
Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium 
og sa: «Tiden er inne, Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på 
evangeliet!» Sagt med enda færre ord: GUD ER HER! Tenk på uttrykket; 
«Elefanten i rommet», og at Gud er elefanten. Det påvirker alle som er der; 
hva de tenker og gjør. Alt blir annerledes. Fordi Gud er her, så lyser hans 
lys – og det er sterkere enn mørket. Vi må ikke være så redde for mørket, 
for lyset vinner!  
 
Evangeliet er livsforvandlende og viser vei for de som har gått seg bort. 
Invitasjonen til å følge Jesus er veien inn i Guds rike. Blandingen av et 
enkelt «ja» og en krevende vei viser at vi trenger noen å gå sammen med. I 
Guds rike heter det ikke «fordi du fortjener det». I Guds rike heter det 
heller «kom og dø!» Dø FRA deg selv. Dø fra våre behov, lyster og begjær. 
Dø for andre sin skyld. Og med det; gå fra død til liv.  

SAMTALE 

1. Innledningsteksten: Hva skaper reaksjon hos deg? 
2. Les bibeltekstene høyt, så hver for seg. 
3. LYTT og noter gjerne ned tanker du får; hva taler Gud om til 

deg? Hva er Guds invitasjon til deg i dette her og nå? 
4. Hvordan kan du PRAKTISERE det du ble minnet om i hverdagen? 
5. Hva vil du dele med de andre på gruppa? 
6. Hvordan kan evangeliet deles med mennesker i dag, tenker du? 

 

 
«Jeg skammer meg ikke 
over evangeliet.» 

Paulus (Rom 1,16) 

EVANGELIET 
BASIC 3 – HØSTEN 2021 


