
Evangelisation - övning


Vi kommer alltid att möta de som inte vill samtala, men även de som är öppna. Här följer 
ett samtal med en öppen person.  

Detta är så klart en förenklad version, men övningen hjälper dig när du hamnar i ett samtal 
i verkligheten.  

Även om Den Helige Ande alltid är med dig och leder dig, så att du ibland kommer att 
uppleva dig ledd att inleda ett samtal och föra det på ett helt annat sätt, så är det ändå bra 
att öva på att tala om evigheten, lagen och evangeliet. 

______________ 

1. Du  
2. Den andre 

______________


Okej, du sitter på ett flygplan. Det sitter en herre eller en dam bredvid dig. 


1. "Hej, hur mår du?”


2. "Jag mår bra."


1. "Varifrån kommer du?"


2. ”Säg något spännande land eller ort.”


______________ 

Här kan du inleda evangeliet antingen med ex. 1. ett traktat, 2. ditt vittnesbörd - där du 
sedan går in på evigheten, 3. en fråga (ex. vad tror du händer när vi dör?, har du någonsin 
tänkt på evigheten?, tror du att du är en god person så att du skulle få komma till himlen?, 
eller valfri fråga som leder in på evigheten eller lagen), 4. fråga om de har ont någonstans 
och du kan få be för dem. Låt fantasin flöda… 
______________ 

1. ”Åh, okej, vad trevligt. Har du fått en sådan här? Det är en flyer/visitkort. Jag delar ut 
sådana.”


2. ”Aha, vad handlar det om?”


1. ”Det handlar om evigheten, det är en biljett till himlen kan man säga. Har du någon 
tanke vad som händer när vi dör?”


2. ”Oj, vilken fråga. Det har jag inte tänkt på. Säg något valfritt vad du tror… 

1. ”Aha. Jag tror vi kommer att möta Gud när vi dör. Tror du att du skulle få komma till 
himlen när du dör, att du är god nog att få komma dit?”




2. ”Absolut, det tror jag. Jag är en god person.” 

1. ”Okej. Skulle man kunna ställa några frågor för att se om det stämmer? Har du hört 
talas om 10 Guds bud?”


2. ”Javisst, varsågod, kör på.”


1. "Har du ljugit någon gång?"


2. ”Ja, det har jag.”


1. ”Okej. Om jag ljuger för dig, vad kallar du mig då?"


2. "En lögnare."


1. "Har stulit något någon gång, tagit något som inte tillhör dig, oavsett värde?”


2. ”Ja, jo det har jag.”


1. ”Om jag exempelvis skulle ta din jacka, vad skulle du kalla mig då?"


2. "En tjuv."


1. "Jesus sa att den som ser på en kvinna med lusta, d.v.s. klär av henne med blicken 
(eller vice versa), har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Har du 
någonsin gjort det?"


2. "Ja, många gånger."


1. ”Okej. Vad heter du?"


2. ”Säg valfritt namn…”


1. ”Namn…, enligt din egen bekännelse, är du en lögnare, tjuv och en äktenskapsbrytare i 
hjärtat. Tror du fortfarande att du skulle få komma till himlen?”


2. ”Nja, när du lägger upp det på det sättet så tror jag inte det.”


1. ”Är det något som bekymrar dig?”


2. ”Ja, jo det gör det.”


1. ”Gud älskar dig och vill inte att du ska gå förlorad. Vet du vad han har gjort för dig för 
att du ska kunna bli förlåten och få komma till himlen en dag?”


Här kan du berätta om korset, vad Jesus gjort och uppmana personen att omvända 
sig och tro på evangeliet om Jesus, öppna sitt hjärta för honom.  



Bara ett litet tips. När du går igenom Lagen, försök då inte att avdramatisera när någon 
medger att de ex. ljugit, med en kommentarer som: ”ja, det har jag ju också gjort, alla 
ljuger ju någon gång ibland”, bara för att du inte vill att den du talar med ska känna sig 
obekväm. Du behöver inte vara nervös. Kom ihåg videon med Kirk Cameron, hur han 
enkelt och okomplicerat frågade mannen han talade med om dessa saker, utan att blanda 
in sig själv eller andra. Det var personen han talade med som var i fokus. Om du 
”avdramatiserar” det hela, då urskuldar du den andres synd som om den vore obetydlig, 
”eftersom alla har ju ändå gjort det”. Hur ska då Den Helige Ande kunna överbevisa om 
synd, om vi urskuldar synden genom att generalisera. Håll det personligt.  

Tänk även på att föra ett samtal, så att du inte för en monolog där du berättar för den 
andre om ”hur dålig han är”, genom att säga: ”du har ju ljugit, stulit, etc.” Då känner han 
eller hon sig anklagad och utpekad. Låt dem själva få tänka och berätta hur det är.  

För många kommer talet om lagen och evigheten att träffa i hjärtat och om samvetet är 
berört kan du märka att deras sätt att försvara sig tystnar och att det finns en äkta oro över 
deras evighet.  

När du gjorde denna övning och var ”den tillfrågade”, kunde du märka något i ditt eget 
samvete som väcktes? 

_______________ 

Upplägget är enkelt (men inte det enda):


1. Tror du att du är en god person?

2. Har du hållit buden? Gå igenom ex. fyra stycken.

3. Domen, dvs att vi kommer stå till svars inför Gud.

4. Evigheten: vad tror de själva - himmel eller helvete?

___


5. Bekymrar det dig? 

6. Korset - vad Jesus gjort.

7. Vi måste omvända oss och tro.

8. Uppmana dem att tänka på vad du berättat, att läsa sin Bibel, ex. Markusevangeliet.


