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En introduktion



Varför predika?
• Jesus predikade 

• Han gav berättelser för att illustrera sitt 
budskap och hjälpa människor att förstå 

• Vi når människor som vi annars inte skulle 
nå 

• Lärjungarna predikade i städerna dit de 
kom 

• Matt 24:14 ”Och detta evangelium om riket 
ska förkunnas i hela världen till ett 
vittnesbörd för alla folk.” 

• Predikan är fortfarande ett effektivt sätt 
att kommunicera. Det görs på gator och 
torg av politiker, aktivister, andra 
religioner… vi har helt enkelt ingen ursäkt 
att inte göra det. 



Syftet med  
predikan

• Att förkunna evangeliet och föra 
människor fram till Jesus 

• Vi vill att människor inte bara ska höra, 
men även se, förstå och minnas. 

• Om de inte förstår ditt budskap är du bara 
en ljudande cymbal. 

• Vi behöver vara jude för juden och grek för 
greken. Vilken publik har du och vad är 
den sociala kontexten? Hur mycket 
förförståelse har de som lyssnar?



Hur ska vi 
Predika? 

• Korset. Vi predikar inte om ett bättre liv, lockar med självförverkligande eller ber 
dem ”testa” Jesus. Självklart kan vi säga att Jesus älskar dem, vill hela dem, hjälpa 
dem och välsigna dem, men detta är inte målet och fokuset för predikan.  

• I kärlek. Tyvärr finns det många gatupredikanter som tror att syftet är att fördöma 
människor. Hur hade pappan till den förlorade sonen predikat? Vilken kärlek 
gjorde att Fadern sände sin ende son att dö på ett kors för våra synder? Vi måste 
predika med Faderns kärlek.  

• I Den Helige Andes smörjelse. Det som skiljer ett vanligt tal från en predikan där 
Den Helige Ande rör vid människor på djupet är smörjelsen. Ju mer tid du 
spenderar med Den Helige Ande i bön, Bibeln och gudsfruktan, desto mer 
utrymme får Den Helige Ande att röra vid människor.  

• Med nöd och passion. Om vi är likgiltiga i vår förkunnelse, då visar vi att budskapet 
är oviktigt och gör lyssnarna en otjänst. Be Gud om att hans nöd för de förlorade 
landar i ditt hjärta.  

• Som om det vore den sista gången. Om detta vore sista gången du delade 
evangeliet, hur skulle du vilja att du delade det? Ge ditt allt i förberedelse och 
förkunnelse. 

• Som om det vore sista gången för dem som lyssnar. För många som passerar kan 
det vara enda gången i deras liv som de får möjligheten att höra evangeliet. Vad 
säger jag? Hur förmedlar jag det? Om de bara får höra det en enda gång, se till att 
de får det så bra förklarat, med så mycket passion och kärlek som möjligt, att jag 
förberett mig i bön så bra som möjligt.  

• Med evigheten för ögonen. Det är inte alltid behagligt att tänkta på himmel och 
helvetet, men detta är den verklighet som är orsaken varför vi predikar (Luk 
16:19-31). Om du verkligen tror att människorna som lyssnar utan omvändelse till 
Jesus kommer att spendera evigheten i helvetet, då kommer det att förändra hur 
du predikar. Be att Gud uppenbarar evigheten för dig och att den blir verklig för 
dig.  
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Jona - Guds 
gatupredikant

• Jona ville först inte först predika, men Gud lät honom inte vara 
ifred. Gud kommer fortsätta att mana oss tills vi tar tag i vår 
kallelse att dela evangeliet.  

• En andra gång talade Gud igen: ”1 Herrens ord kom för andra 
gången till Jona. Han sade: 2 ”Bryt upp och bege dig till Nineve, 
den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig.” 
3 Då bröt Jona upp och begav sig till Nineve enligt Herrens ord. 
Men Nineve var en stor stad inför Gud, tre dagsresor lång. 4 Jona 
gick en dagsresa in i staden och predikade. (Jona 3:1-4) 

• Folket omvänder sig, men Jona är fortfarande självcentrerad och 
hade önskat få se Nineve i eld och aska. Här uppenbarar sig Guds 
kärlek. 

• ”9 Men Gud sade till Jona: ”Har du rätt att vara arg över 
ricinbusken?” Han svarade: ”Jag har rätt att vara så arg att jag kan 
dö.” 10 Då sade Herren: ”Du bryr dig om ricinbusken, som du inte 
har lagt någon möda på och inte har odlat, som kom till på en 
natt och försvann efter en natt. 11 Skulle då inte jag bry mig om 
Nineve, den stora staden, där det finns mer än 120 000 människor 
som inte kan skilja mellan höger och vänster, och dessutom 
många djur?” (Jona 4:9-11) 

• Guds kärlek lät inte gatupredikanten vara ifred. Det var för alla 
dessa förlorade människor i Nineveh som Gud lät Jona genomlida 
både storm och fiskens buk. Gud har alltid de förlorade i sitt hjärta. 
Vi bör ha samma hjärta. 
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Din predikan

• 1. Doktrin från korset 

• 2. Objekt och berättelse 

• 3. Övergång till det andliga 

• 4. Problem - exempel från lagen 

• 5. Konsekvens - evigheten 

• 6. Lösningen - korset 

• 7. Uppmaning - omvändelse och tro

Hur du kan lägga upp den



Tips och 
idéer

• Memorera din predikan. Använd inte papper.  

• Ta hjälp av en med-evangelist eller ett objekt för att 
illustrera din berättelse. 

• Ha alltid de som lyssnar i fokus, inte vad som känns bäst 
för dig själv. Föreställ dig att du själv inte var troende och 
gick längst gatan och såg/hörde dig själv som 
gatupredikant. Hade du velat stanna och lyssna, eller 
skulle du sprungit åt andra hållet? 

• Häcklare är ofta ett gott tecken på att ditt budskap ogillas 
av fienden. En likgiltig publik är det sämsta du kan få. 
Glädje eller ilska är tecken på att ditt budskap berör.  

• Predika med öppna ögon och ”möt” dem som lyssnar eller 
passerar.  

• Sök alltid Den Helige Ande och fråga honom vilket 
budskap du ska framföra. Han vet vilka människor som 
kommer att vara på stan.  

• Om människor verkar likgiltiga eller bemöter dig illa. 
Tappa inte kärleken och ge igen när du predikar, men 
beskydda dina tankar och ditt hjärta så att allt sker i 
kärlek.
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