
Hur går vi 
vidare?

REACH - EVANGELISATION



Bevara  
ditt hjärta!

• Ords 4:23 ”Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för 
därifrån utgår livet.” - Det är en strid om ditt hjärta, dina tankar 
och din tid, 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan. 

• Jes 57:15 ”För så säger den höge och upphöjde, han som 
tronar för evigt och heter "den Helige": Jag bor i det höga och 
heliga men också hos den som är förkrossad och har en 
ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv 
åt de förkrossades hjärtan.” - Sann ödmjukhet och förkrosselse 
kommer att vara en ständig öppen dörr för Gud att få fortsätta 
verka i och genom dig för att nå andra människor. 

• Fil 2:14 ”Gör allt utan att klaga och tveka så att ni blir fläckfria 
och rena, Guds oskyldiga barn mitt i ett falskt och fördärvat 
släkte, där ni lyser som stjärnor i världen när ni håller fast 
vid livets ord.” - Klagan är en enkelbiljett till köttslighet och att 
tappa elden. 

• Rom 6:17, 22 ”Ni var slavar under synden, men nu har ni av 
hjärtat börjat lyda den lära som ni blivit överlämnade åt. … 
Men nu när ni är befriade från synden och slavar hos Gud, får 
ni helgelse som frukt och till slut evigt liv.” - Så länge vi lever i 
slaveri under synd så kommer vi inte kunna vara slavar åt 
Herren och göra hans vilja. Om fienden har en krok i dig 
kommer han försöka dra dig bort från Herrens verk.

FORTSÄTTNINGEN

- för därifrån utgår livet



Lev i pågående 
relation!

• Luk 6:12 ”Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, 
och han var hela natten i bön till Gud.” - Jesus levde i bön 
och gemenskap med sin Fader. Han längtade efter att få 
vara med sin Fader och hämtade styrka i den 
gemenskapen. 

• Apg 2:42 ”De höll troget fast vid apostlarnas 
undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och 
bönerna.” - Det här är inte ett alternativ vi kan välja att leva 
utan, men det som avgör om vi håller ut i längden.  

• Joh 21:17-19 ”För tredje gången frågade han: "Simon, 
Johannes son. Har du mig kär?" Petrus blev bedrövad när 
Jesus för tredje gången frågade: "Har du mig kär?", och han 
svarade: "Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär." Jesus 
sade: "För mina får på bete. Jag säger dig sanningen: När 
du var yngre, spände du själv bältet om dig och gick vart du 
ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer, 
och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du 
inte vill." Detta sade han för att ange med vilken död Petrus 
skulle förhärliga Gud. Sedan sade han till honom: "Följ 
mig!"” - Om vi lever i en pågående relation där vi älskar 
Jesus då kommer vi att göra det som ligger på hans hjärta. 
Inte bara kommer vi bry oss om hans får, dvs våra bröder 
och systrar, men vi kommer även att ha en nöd för de 
förlorade, som han älskar.

FORTSÄTTNINGEN

- med Herren och de heliga



Var vaken!

• Luk 8:14-15 ”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. Men det som föll i god jord är de som hör ordet och tar vara 
på det i ett gott och uppriktigt hjärta och uthålligt bär frukt.” (Matt 13:22, 
Mark 4:19)  

• Livets bekymmer och värdsliga bekymmer: Det är allt som Herren lovat 
att vi ska få om vi först söker hans rike och rättfärdighet (Matt 6:33).  

• Rikedom, bedräglig rikedom: Paulus säger följande: ”Men gudsfruktan 
förenad med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst. Vi har ju inte fört 
något med oss in i världen, och inte heller kan vi ta med oss något 
härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. De som vill bli 
rika råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och 
skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Kärlek 
till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har vissa kommit 
bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Men du gudsman, 
håll dig borta från sådant!” (1 Tim 6:6-11). Pengar är en välsignelsen när 
det används till det goda, men en snara och tistel när det blir ett mål i 
sig själv.  

• Njutningar, begär efter annat: Paulus säger i Fil 4:11-13 ”Jag säger inte 
att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag 
har. Jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd. Med allt och med 
alla förhållanden är jag förtrogen: att vara mätt och att vara hungrig, 
att ha överflöd och att lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig 
kraft.” Att frossa i mat, resor och nöjen står i stark kontrast till att leva för 
Guds rike. Paulus ger varken grönt ljus att leva i lyx, eller att man ska 
söka fattigdom, men menar att förnöjsamhet är en vinning.

FORTSÄTTNINGEN

- gentemot tistlar och 
törnen



Håll dina 
ögon fästa!

• 1 Tim 6:7 ”7 Vi har ju inte fört något med oss in i världen, och 
inte heller kan vi ta med oss något härifrån.” - Av allt vi äger 
och har så är vår själ det mest värdefulla. Ingen skulle väl 
överväga att sälja sina ögon ens för 100 miljoner. Hur mycket 
mer värd är då inte vår själ. Skulle vi då inte inse att allt annat 
är som halm och hö jämfört med att vinna andra själar för 
Jesus.  

• Upp 20:11-12 ”Och jag såg en stor vit tron och honom som 
satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det 
fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, stora och 
små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok 
öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina 
gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna.” - En dag 
kommer allt det materiella, jordiska njutningar och 
vardagens bekymmer vara bortblåsta och varje människa stå 
inför den vita tronen. Varje människas eviga framtid kommer 
att avgöras om de tagit emot Jesus som Herre och frälsare, 
följt honom på den smala vägen och levt i Herrens fruktan. 
Vad gör detta med våra prioriteringar?  

• 2 Kor 5:11 ”Vi vet alltså vad det är att frukta Herren, och därför 
försöker vi vinna människor.” - När vi är medvetna om 
evighetens allvar får vi en gudsfruktan att prioritera det som 
är av evighetsvärde och ligger på Guds hjärta, dvs att vinna 
människor. 

FORTSÄTTNINGEN

- på evigheten



Umgås!

• Ord 13:20 ”Den som vandrar med de visa blir 
vis.” - Vi blir lika dem vi umgås med. Om du 
umgås mycket med troende människor som 
bara lever för tistlar och törnen, halm och strå, 
är likgiltiga för människors evighet, då 
kommer det påverka dig.  

• Pred 4:12 ”Där en blir övermannad kan två stå 
emot. Och en tretvinnad tråd brister inte så 
lätt.” - Jesus sände ut lärjungarna två och två. 
Om du finner en broder eller syster som 
brinner för samma sak som du, som du kan 
be med och dela evangeliet tillsammans 
med, då har du ett skydd från fiendens 
attacker och ett stöd när du själv är svag. När 
ni kan bära varandras bördor så kan ni ge och 
få uppmuntran att fortsätta söka Guds rike 
och gå ut med evangeliet, även de dagar det 
är tungt.

FORTSÄTTNINGEN

- med brinnande 
människor



Planera in!

• Luk 14:28-30 ”Om någon av er vill bygga ett torn, 
sätter han sig inte först ner och beräknar kostnaden 
och ser om han kan fullfölja bygget? Annars, om 
han har lagt grunden men inte lyckas bygga 
färdigt, kan alla som ser det börja håna honom och 
säga: Den mannen började bygga men lyckades 
inte bli färdig.” - Det som inte står i ditt schema 
kommer inte att bli av. Vi måste planera, tänka 
igenom och överlåta oss. Vi behöver fatta ett 
genuint beslut att göra evangelisationen till en 
självklar och regelbunden del av livet. 

• Hitta en vän, en grupp, en församling - som 
regelbundet går ut på ett eller annat sätt för att nå 
människor med evangeliet. Kanske du är kallad att 
starta något nytt på en plats där ingen ännu 
arbetar.  

• Minst en gång i veckan! Det du inte uppehåller 
kommer att svalna och tappa glöd. Om du inte 
tränar så krymper dina muskler. Se till att du 
beslutar dig för att gå ut minst en gång i veckan. 

FORTSÄTTNINGEN

- att gå ut i ditt schema


