
EVANGELIET 

For ledertreninga i TKS, 16.oktober 2014  Forf.: BDN 



BTW... 

 Hva er en partikkel? 



EVANGELIET...? 

 Hvor kommer det fra? 

 

 Hva er det? 

 

 Hvilken betydning har det i mitt og ditt liv? 

 



Q-SESSION!     (17:20) 

 Tenk over følgende spm. : 

I. Hva ville jødene sagt at ”evangeliet” var rett før 

Jesus kom? 

II. Hvorfor spurte jødene Jesus om han var 

”Messias” og hvem var ”Messias”?! 

III. Hva er det Jesus forkynner når han starter sitt 

virke? 

IV. Hva tenker du om evangeliet, og er dette det 

samme som svaret på spm I? 

 

 



HVOR KOMMER DET FRA?      

– HISTORISK RECAP 1: HVOR BEGYNTE DET? 

 Abram->Abraham 1Mos 12-17 (~2000 f.Kr) 
”I deg skal alle slekter på jorden velsignes.” 
(1Mos 12,3) 

 Moses (~1500 f.Kr.); 

 2.Mos 19, 5.Mos 6,5 

 ” Av ditt eget folk, av dine landsmenn, vil Herren din 
Gud la det fremstå blant dere en profet som meg. 
Ham skal dere høre på.” (5Mos 18,15) 

 Velsignelser og forbannelser 5,Mos 28ff, 30,19: 
”Jeg har satt foran deg livet og døden...” 

 

 



HISTORISK RECAP 2; KONGERIKET ISRAEL 

 David konge (1000 fKr) etter Guds hjerte 
(2Sam 7,13-16 og  23,5) 
”  Ditt hus og ditt kongedømme skal alltid stå 
fast for mitt åsyn, og din trone skal stå støtt til 
evig tid.” (2Sam 7,16) 

 Salomo: 

 Skulle velsignes dersom han vandret som David 

 Vek av pga sine mange koner (5Mos 17, 1Kong 11) 

 Riket delt rundt år 930 fKr 

 



HISTORISK RECAP 3: EKSIL OG PROFETENE    (17:40) 

 Jesaja (~730-680 f.Kr.) 

 ”Jes 9,6-7” 

 Jes 40? 

 Esekiel 

 27,24-28 

 34,23-24:”Jeg vil sette én hyrde over dem, min tjener David, som skal 
gjete dem. Han skal gjete dem og være deres hyrde. Jeg, Herren, vil 
være deres Gud, og min tjener David skal være fyrste blant dem. Jeg, 
Herren, har talt.” 

 Serubabel 

 Hag 2.20-23 

 Def. Messias 

 

 

Disclaimer: ” Rett jøde er ikke den som er jøde i det ytre, og den rette omskjærelse 

skjer ikke i det ytre, på kroppen. ” (Rom 2,28) 



SPM-SESSION!         (17:55) 

 Finner vi følgende sitat fra GT omtalt i NT? 

I. ”I deg skal alle slekter på jorden velsignes.” 

(1Mos 12,3) 

II. ”Og Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham 

til rettferdighet” 

III. 2.Mos 19,6 

IV. ” Av ditt eget folk, av dine landsmenn, vil Herren 

din Gud la det fremstå blant dere en profet som 

meg. Ham skal dere høre på.” 

 

 

 



KONGEN KOMMER!     

 Matteus evangelium (skrevet ~70 e.Kr.) 

 Antatt basert på Markus + Q 

 Skrevet for jøder? 

 Det første vi finner i Matteus-ev. er... 

 Det Jesus forkynte var (4,17) 

 Bergprekenen (5-7) var... 



 Evangeliet er altså nyhetene om Guds 

Kongerike! 

 

              (18:05) 



SPM-SESSION!       (18:22.33) 

 Tenk over følgende spm. : 

I. Jesus rir inn i Jerusalem på en eselfole – hvorfor? 

II. Jesus henrettes – på hvilket grunnlag? 

Sammenlign de fire evangeliene! 

III. Hvem var apostlene? 

IV. (Er ”evangelium” et religiøst uttrykk i NT? Er det 

et ensbetydende uttrykk?) 

 

 

 



SVAR-SESSION!         (18:30) 

I. Jesus rir inn i Jerusalem på en eselfole – hvorfor? 

 Oppfylle profeten Sakarja (Sak 9,9) 

II. Jesus henrettes – på hvilket grunnlag? (Sammenlign 
de fire evangeliene!) 

 For på falskt grunnlag å ha utgitt seg for å være Guds sønn, 
jødenes konge (Messias). 

III. Hvem var apostlene? 

 Tolv spesielt utvalgte utsendinger (jmfr neste slide...  ) 

IV. (Er ”evangelium” et religiøst uttrykk i NT? Er det et 
ensbetydende uttrykk?) 

 I utgangspunktet ikke. 

 

 

 



ETTERPÅ  1 -APG           (18:35) 

 Hva var en apostel? Er dette et religiøst uttrykk? 

 De 12 blir sendt ut (Mat 28, 16-20) , samt Joh 15,26-27 

 Disiplene fikk klare bevis: Apg 1,1-3 og 1,8 og 1,21-22 
og 10,39-42 

 Apg 3,18-26: Profetiene oppfylles – Messias skal 
komme! 

 Apostelmøtet i Jerusalem (Apg 15,16-18): Davids hytte 
og hedningenes redning 

 Paulus – hedningenes apostel, helt til Keiseren? (Apg 
25,11. 27,24) (Kol 1,23). 

 

 

 



ETTERPÅ  2 – 1PET            (18:45)

          

 1Pet  

 1,1 og 17: Via evangeliet er vi Abrahams barn: 
Utlendinger som venter på løftes-landet! 

 1,4 og 13: En arv som er oppbevart i Himmelen, et håp 
om nåde! 

 1,9-12: Profetene profeterte fram mot Jesus! 

 1,16: ”Dere skal være hellige, for jeg er hellig.” 

 1,20 og 23: Dette har alltid vært planen fra Guds side 

 1,25: Guds ord er her evangeliet! 

 2,9; smnl 2Mos 19,5-6 

 

 



ETTERPÅ  3 – GAL/ROM/TIM/KOL         (18:47!) 

          

 Gal 3,6 og 3,15-17; Legg merke til hva som kom først! 

 Romerne: 

 ”evangeliet om hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som 
menneske kommet av Davids ætt, ved hellighets Ånd innsatt 
som Guds mektige Sønn da han stod opp fra de døde.” 
(Rom 1,3-4) 

 4,9-11: Løftene gitt til Abraham før han ble omskåret. 

 2Tim 2,8:”Husk på Jesus Kristus, som er stått opp fra 
de døde og er av Davids ætt. Dette er mitt evangelium.” 

 Kol 1,25-27: Paulus er gitt å forvalte Guds ords 
oppfyllelse 

 

 

 



HVA SKAL VI DA SI...?      

 Evangeliet er de gode nyhetene om Guds 
Kongerike med den lovede Messias som konge, 
og innebærer oppfyllelsen av loven og 
profetene. 

 Innebærer nyhetene om håp og redning for alt 
Guds folk – ikke bare etniske jøder 

 Sentralt i evangeliet står håpet om at kongen 
skal komme tilbake og ta makten i riket sitt 
(1Pet)! 



KONSEKVENSER MTP TEOLOGI         (18:50) 

 Teologi (feil forstått) og religiøsitet (moderne 

bet.) skygger for sannhet og liv. 

 Tema som belyses er 

 Predestinasjon 

 Forholdet mellom tro og gjerninger 

De etniske jødene som Guds folk 



EVANGELIET...?               (19:00) 

 Hvor kommer det fra? 

 Det har vært bestemt fra evighet av, og ble profetert og 
gitt løfter om i GT 

 Hva er det? 

 Via tro på 2Tim 3,16  finner vi: 1Tim 3,16 og Joh 3,16  

 Nyhetene om Guds Kongerike for alle 

 Hvilken betydning har det i mitt og ditt liv? 

 ” for Guds rike består ikke i ord, men i kraft.” (1Kor 
4,20) 

 Vi lever Gal 2,20 og 1Joh 4,10-16 



DISKUSJON/SPM/BØNN  

 HVA lurer du på...?  


