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Ditt  
Vittnesbörd 

• Är din berättelse om ditt möte med Jesus. 

• Ger andra människor hopp att Jesus kan 
göra samma sak för dem.  

• Berättar vad Jesus gjort för dig som ingen 
annan kunde göra? 

• Ett personligt vittnesbörd är svårt att 
argumentera emot och berör ofta de som 
lyssnar på ett personligt plan. 

• Mark 5:1-20 är ett utmärkt exempel på hur 
vittnesbördet fungerar. 



Vad är ett 
vittnesbörd?

• Det är en deklaration om vad Jesus gjort i 
ditt liv.  

• Det finns olika sorters vittnesbörd, men vi 
har alla blivit frälsta. Vi har alla ett 
ögonblick där vi omvände oss. Det handlar 
om före och efter. 

• Självklart finns det tillfälle att berätta om 
hur Gud botade dig, gav dig ett bönesvar 
eller mötte dig på ett djupt sätt, men här 
försöker vi på ca 2 minuter fokusera på din 
omvändelse. Gud kan även använda din 
berättelse om hur han på ett övernaturligt 
sätt botat, hjälpt eller mött dig för att 
beröra människor och överbevisa dem. 



Vem har ett 
vittnesbörd?

• Alla som har vänt om från sin synd och 
beslutat att följa Jesus har ett vittnesbörd.  

• Bara för att du inte har ett hemskt förflutet 
innebär det inte att du inte har ett 
vittnesbörd.  

• Fråga dig följande: 

1. När insåg du att du behövde förlåtelse? 

2. Vilka synder överbevisade dig Den Helige 
Ande om? 

3. Vad gjorde du åt det? 

4. Hur förändrade Jesus dig?  

• Antingen var det ett tillfälle Jesus 
förändrade dig, eller så gick det i flera steg. 



Varför ska 
du ge ditt 
vittnesbörd?

• Din berättelse ger hopp till andra att Jesus 
kan göra samma sak för dem. 

• Det finns alltid någon som kan identifiera 
sig med ditt vittnesbörd.  

• Människor kan debattera vad du tror på, 
men inte förneka ditt möte med Jesus. 
Vad du upplevt kan ingen ta ifrån dig.  

• Vi behöver inte vara experter i teologi för 
att dela vår berättelse.  
Joh 9:25 



Hur kan du 
ge ditt 
vittnesbörd?

• Människor älskar att höra en bra 
berättelse. Ditt största ögonblick i livet var 
när du mötte Jesus.  

• Du kan berätta för din kollega, granne, 
familjemedlem, när du väntar hos 
tandläkaren, på bussen, tåget eller flyget… 
eller på stan.  

• I detta fall försöker vi hålla oss kort, 
eftersom många människors tid är 
värdefull. De har inte alltid tid att lyssna en 
längre stund. Försök därför utesluta det 
som inte är viktigt. Märker du att någon 
har mer tid och är intresserad så kan du 
förlänga din berättelse. 



En 
överblick

1. Inled på ett sätt som fångar allas uppmärksamhet. 

2. Tala om ditt liv innan du mötte Jesus. 

3. Nämn en eller flera synder Jesus överbevisade dig 
om. Var specifik. 

4. Berätta om hur du insåg att du behövde omvända 
dig.  

5. Berätta sedan vad som hände under ditt möte med 
Jesus.  

6. Berätta hur du talade med Jesus, omvände dig och 
gav ditt liv till Jesus. 

7. Nu berättar du vad som hände efter ditt möte med 
Jesus.  

8. Berätta hur Jesus förvandlade ditt liv. Kontrasten 
mellan före och efter. Om du exempelvis bar på hat, 
berätta hur Jesus hjälpte dig förlåta. 

9. Dela ditt vittnesbörd med passion och uppriktighet.  

10. Förbered ditt vittnesbörd, öva på det och 
proklamera det. 



Minns du denna bilden?
• Ditt vittnesbörd utgår alltid från ditt möte med korset.  

• Vi börjar alltid på den vänstra sidan med ”de dåliga 
nyheterna”.  

• Före: Tänk ut ögonblicket du insåg att du behövde 
förlåtelse. Vilka synder överbevisade dig Den Helige 
Ande om? 

• Under: När fattade du beslutet att omvända dig från 
din synd och ge ditt liv till Jesus? Var skedde det? Vad 
sa du till Jesus? 

• Efter: Hur förändrade Jesus ditt liv? Kontrastera ditt 
före med ditt efter. 

• Inledning: Exempelvis ”jag växte upp och ville inte 
veta av Gud”, ”våld och övergrepp präglade min 
uppväxt”, ”har du någonsin känt dig fångad utan 
någon utväg?” eller så dyker du rakt in i din berättelse. 

• Avslutning: En uppmaning och utmaning till dina 
åhörare. Exempelvis ”vad Jesus gjorde i mitt liv kan 
han göra för dig”, ”om du också har fruktan för döden 
gör som jag, omvänd dig och ge ditt liv till Jesus så att 
du vet att du är förlåten och har evigt liv” eller ”om du 
bär på hat, kom till Jesus så kan han hjälpa dig att 
förlåta och även förlåta dig”. 
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Tips och råd

• Använd helst inte religiösa ord och begrepp. Kommunicera 
så att alla som hör förstår, även ett litet barn.  

• De flesta idag går sällan i kyrkan och har väldigt lite 
förståelse för begrepp som finns i Bibeln eller används i 
kyrkan.  

• Försök definiera och förklara med egna ord begrepp som 
synd, omvändelse och tro. 

1. Synd: ex. göra det som inte behagar Gud, eller att bryta 
mot hans bud.  

2. Omvändelse: ex. att du ändrade ditt sätt att tänka och 
handla, en ny livsstil, Gud gav dig en vilja att förändras och 
lämna synden bakom dig.  

3. Tro: ex. att du från hjärtat gav ditt liv till Jesus så att han nu 
är den som leder dig, du förtröstar inte längre på dina egna 
gärningar, men helt på vad Jesus gjord för dig på korset. 

• Det finns många uppfattningar om Gud i samhället. För att 
undvika missförstånd och att människor lägger sin egen 
idé vem Gud är, så använder vi namnet Jesus.  

• Berätta så att folk hör, men skrik inte. Det bör vara 
behagligt för folk att lyssna. Använd gester på ett naturligt 
sätt. Håll ögonkontakt med de som lyssnar. Le! Var 
uppriktig och passionerad. Håll nerverna lugna (be, öva, 
andas och slappna av). Dela vittnesbördet utan att predika. 


