1. Vad är evangelium?
Evangelium betyder glada nyheter
Det sammanfattas i ”Lilla Bibeln”
”Så älskade Gud världen, att han gav den sin ende son, för
att var och en som tror på honom inte skall gå under, utan
ha evigt liv”
Johannes evangelium 3:16
De glada nyheterna handlar om Jesus Kristus

2. Var kan man läsa om Jesus liv ?
Nya Testamentet i Bibeln
Matteus
Markus
Lukas
Johannes
Evangelierna handlar om Jesus
födelse, liv, död och uppståndelse,
Jesus undervisning, under och tecken.
Allt för att bevisa att Jesus är Gud
och världens frälsare.

3. Matteus evangelium


Matteus evangelium till judarna

Matteus vill bevisa för judarna att Jesus är Messias - frälsaren
genom att alla profetior i Gamla Testamentet om Messias uppfylls
Matteus är en av Jesus tolv lärjungar, tullindrivare, från Levi stam
Matteus mål är att alla judar skall förstå att Jesus är Messias och
att de skall berätta om honom för alla folk i hela världen
Missionsbefallningen i Matteus evangelium
”Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: Åt mig har getts all makt i
himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem
i Faderns och Sonens och Den Helige Andes namn och lär dem att hålla
alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”
Matteus 28:18-20

4. Markus evangelium


Markus evangelium till hedningarna

Markus evangelium är skrivet till hedningarna i romarriket
Markus vill bevisa att Jesus är Gud och kung över alla gudar i romarriket
genom alla tecken och under som Jesus gjorde.

Markus är Petrus sekreterare och medarbetare. Deras mål är att hela
romarriket skall förstå att Jesus är Gud och tro på honom.
Missionsbefallningen i Markus evangelium
”Han sa till dem: gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela
skapelsen. Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror
skall bli dömd. Dessa tecken skall följa dem som tror: i mitt namn skall de
driva ut demoner, de skall tala nya tungomål, de skall ta ormar med sina
händer, de skall inte bli skadade om de dricker dödligt gift och de skall
lägga sina händer på de sjuka och göra dem friska”
Markus 16:15-18

5. Lukas evangelium


Lukas evangelium till dem som lever i utanförskap

Lukas var läkare, Paulus vän och medarbetare
Lukas skriver om Jesus nåd och barmhärtighet för
alla människor som står utanför det vanliga samhället
Lukas berättar att Jesus botar de sjuka, förlåter syndarna, respekterar kvinnor
bryr sig fattiga och änkor och älskar alla människor
Lukas har även skrivit apostlagärningarna som visar kraften i att vara en
församling, en gemenskap som tror på Jesus och hjälper varandra.
Missionsbefallningen i Lukas evangelium
”Och han sade till dem: Detta är alltså vad Skriften säger: Messias ska lida och
uppstå från de döda på tredje dagen och syndernas förlåtelse genom
omvändelse skall förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem.
Ni skall vittna om allt detta. Och jag skall sända er vad min Fader har lovat.
Men ni skall stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden”
Lukas 24:46-49

6. Johannes evangelium


Johannes evangelium till de kristna
Johannes vill stärka de kristna i deras personliga tro och
relation med Jesus.
Johannes skriver om det som händer i Jerusalem, högtiderna,
bönen, den sista tiden och himlen.
Johannes hjälper varje kristen att lära känna Jesus mer
och att ta sin personliga kallelse på allvar.
Missionsbefallningen i Johannes evangelium
”Jesus sade till dem igen: Frid åt er alla. Som Fadern har sänt
mig sänder jag er”

Johannes 20:21

7. Hur kan vi sprida evangeliet?


Undervisning
Läs Bibeln
Undervisa andra om Jesus
Dela ut Biblar
Gå på bibelstudier
Berätta ditt vittnesbörd



Dela brödet
Dela gemenskapen med nya och
gamla vänner
Nattvard, fika, mat
Ge mat till de hungriga
Ta tid att lyssna på människors problem
Ge det levande brödet – Jesus



Hjälpa människor
Alla människor behöver hjälp
Lyssna först, prata sedan
Hjälp till om du kan
Hjälp andra att hitta Jesus



Bön
Be för människor
Be för platser
Bjud in människor till gudstjänst och bön
Be Den Helige Ande om vägledning

8. Hur blir man kristen?


1. Tro
på Jesus som din Herre och Frälsare

2. Omvändelse
Vänd dig från ditt gamla liv
Lev ett nytt liv med Jesus
Ta emot förlåtelse för dina synder
 3. Bön
Ta emot Jesus i ditt hjärta
genom att be till honom
 4. Bli Jesus lärjunge
Låt dig döpas
Gå med i en församling
Fortsätt växa i din tro
genom att dela evangeliet
till nya människor


Läs Romarbrevet 10:1-17

9. Vad tror kristna på?
Den apostoliska trosbekännelsen –
Den gemensamma tron för alla kristna
Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare
Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre,
vilken är avlad av Den Helige Ande, född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen, sittande på Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande för att döma levande och döda
Vi tror ock på Den Helige Ande, en helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv

