
Varför ska vi 
evangelisera?

REACH - EVANGELISATION



Vad säger 
Guds Ord?

• Missionsbefallningen - den gäller oss alla, inte bara några få. 
Matt 28:18-20, Mark 16:15-20 

• Fadern sänder oss som han sände Jesus  
Joh 17:18 

• Vi fruktar Gud  
2 Kor 5:11 

• Guds kärlek driver oss  
2 Kor 5:14 

• För att de inte ska gå förlorade  
Joh 3:16 

• Vi måste rycka dem ur elden  
Jud 1:23 

• Hur ska de komma till tro om inte du och jag går?  
Rom 10:14 

• Alla de tidiga kristna vittnade  
Apg 8:1, 4 

• Syftet att vi fått Anden är att vara vittnen  
Apg 1:8 

• Jesus önskan är arbetare till skörden  
Matt 9:37-38 

• Om vi älskar Jesus delar vi evangeliet  
Joh 14:15-24, 1 Joh 2:3-6



Är du en brandman
• Kirk Cameron berättar i filmen om en 

oansvarig brandman som hellre satt kvar 
i brandbilen, upptagen med annat, än 
att rädda dem som var i det brinnande 
huset. Vilken dom skulle du gett honom? 

• De förlorade plågas redan idag i det 
brinnande helvetet. De ropar efter en 
droppe vatten och ber oss varna deras 
nära och kära som ännu lever.  
Luk 16:19-31, Mark 9:43-48 

• Hur är det med dig? Vilka kvalitéer skulle 
du vilja se hos en brandman i ditt 
kvarter? Är du en sådan brandman?

Som räddar dem ur elden?



Varför vi inte vittnar
• ”Jag är inte en evangelist” - missionsbefallningen 

gäller alla och alla de första kristna vittnade. 

• ”Jag är kallad till bön” - bön är inte en ursäkt att 
inte berätta om Jesus. Bön borde leda till en nöd 
för de förlorade och skapa en längtan att nå ut.  

• ”Jag vågar inte, vet inte vad jag ska säga och det 
finns andra som är bättre än mig” - Så säger alla i 
början. Om du ser någon i livsfara, gör du då inte 
allt i din makt för att rädda? Du är kanske deras 
enda chans. Den som förnekar Jesus inför 
människorna ska Jesus förneka inför Fadern.  
Matt 10:33 

• ”Jag har varken tid, råd och ork” - Ändra dina 
prioriteringar. Det viktigaste du kan göra är att 
rädda din nästa.  

• Våra ursäkter kommer inte hålla inför Gud…

- ursäkter



Avfällighet

• ”Så kasta inte bort er frimodighet, den ger stor lön…” 
(vilket sker ”om vi fortsätter att synda med vett och vilja”). 
(Heb 10:35, 26) - Synden skapar skam och stjäl vår 
frimodighet. 

• ”Demas har övergett mig, han fick kärlek till den här 
världen och reste till Tessalonike.” (2 Tim 4:10) - Vi kan inte 
tjäna både Gud och mammon. Tjänar vi mammon 
kommer vi förakta Gud. (Matt 6:24) 

• ”Det som föll bland tistlar är de som hör ordet men som 
allt mer kvävs av livets bekymmer, rikedom och 
njutningar och aldrig bär mogen frukt.” (Luk 8:14) - 
Bekymmer, rikedom och njutning kväver Ordets effekt i 
vårt hjärta att göra Guds vilja.  

• ”Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en 
frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta 
inte din helige Ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas över 
din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Jag 
ska lära överträdarna dina vägar så att syndare omvänder 
sig till dig.” (Ps 51:12-15) - Omvändelse ger frimodighet och 
en längtan att nå de förlorade. 

Omvändelse skapar ny frimodighet

VARFÖR VI INTE VITTNAR



Väktaren på muren
”Människobarn, tala till dina landsmän och säg till dem: Anta att 
jag låter svärdet drabba ett land, och folket i landet utser en 
man bland sig och gör honom till sin väktare. Om han ser 
svärdet komma över landet och blåser i hornet och varnar 
folket, men den som hör hornstöten ändå inte låter sig varnas 
utan svärdet kommer och tar bort honom, då kommer hans 
blod över hans eget huvud. Han hörde hornstöten men lät sig 
inte varnas. Därför kommer hans blod över honom själv. Om 
han hade låtit sig varnas skulle han ha räddat sitt liv. Men om 
väktaren ser svärdet komma och inte blåser i hornet och folket 
inte blir varnat, och svärdet kommer och tar ett liv bland dem, 
då dör han genom sin egen missgärning, men hans blod ska jag 
utkräva av väktarens hand.  

Människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus för att 
du på mitt uppdrag ska varna dem när du hör ett ord från min 
mun. När jag säger till den ogudaktige: Du ogudaktige, du 
måste dö! och du då inte varnar honom för den väg han går, så 
ska den ogudaktige dö genom sin missgärning, men hans blod 
ska jag utkräva av din hand. Men om du varnar den ogudaktige 
för den väg han går för att han ska vända om från den, och han 
ändå inte vänder om från sin väg, då ska han dö genom sin 
missgärning, men du själv har räddat ditt liv.” 
(Hes 33:2-9)

- en avgörande uppgift



Vad måste vi göra?
• ”När vi nu har en så stor sky av 

vittnen omkring oss, låt oss då 
lägga bort allt som tynger och 
särskilt synden som snärjer oss så 
hårt, och löpa uthålligt i det lopp vi 
har framför oss.” (Heb 12:1) 

• Lägg bort tistlarna som tynger! 

• Lägg bort synden som stjäl din 
frimodighet! 

• Lägg bort ursäkterna och sätt nya 
prioriteringar!


