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Hur du delar evangeliet



När du ska vittna
Möter du många olika människor

• Det finns många sätt att dela 
evangeliet beroende på vem du 
frågar. 

• Precis som vi är olika och befinner oss 
på olika platser i livet, så är även de 
du möter väldigt olika.  

• Vi vet inte alltid vad vi ska säga eller 
hur vi ska agera. 

• Därför är vi helt beroende av Den 
Helige Ande och hans vägledning.  

• Men…



… vi behöver ändå Guds Ord

• 1 Pet 3:15 ”Var ständigt beredda att 
svara var och en som ber er förklara 
det hopp ni har.” 

• Lärjungarna var inte okunniga, men 
hade undervisats av Jesus i mer än 3 
år. De skrev evangelierna och breven i 
NT.  

• Även om Jesus var beroende av Den 
Helige Ande, var han helt grundad i 
Ordet och predikade samma 
evangelium om omvändelse som 
Johannes. 



Vad säger 
Bibeln?

• Luk 3:18 "Med många andra ord förmanade han folket 
och förkunnade evangeliet för dem." - Johannes talade 
om omvändelse vilket beredde vägen för Jesus. 

• Matt 3:2 "Omvänd er! Himmelriket är nära.” - Jesus 
predikade också omvändelse. Det gick inte att följa Jesus 
om man inte hade omvänt sig.  

• Joh 16:8 ”Och när han kommer ska han överbevisa 
världen om synd och rättfärdighet och dom.” - Det var 
Anden som verkade på Johannes att förkunna 
omvändelse att bereda vägen för Jesus. Anden står inte i 
motsättning till Lagen och omvändelse. Anden använder 
Lagen för att leda människor till Kristus. Överbevisning är 
insikt att man har brutit mot Guds lag.  

• Gal 3:24 ”Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för 
att vi skulle förklaras rättfärdiga av tro.” - Lagen för oss 
fram till Kristus. 

• Rom 3:20 ”Ingen människa förklaras rättfärdig inför 
honom genom laggärningar. Vad som ges genom lagen 
är insikt om synd.” - Utan insikt om synd ser vi inte vårt 
behov av Jesus.  
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• Apg 2:38 ”Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla 
döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då 
får ni den helige Ande som gåva.” - Petrus uppmanade till 
omvändelse på samma sätt som Jesus och Johannes. 

• Apg 20:20-21 ”Jag har inte hållit tillbaka något som kunde 
vara till nytta för er, utan jag har predikat och undervisat, 
offentligt och i hemmen, 21 och vittnat för både judar och 
greker om omvändelsen till Gud och tron på vår Herre Jesus.” 
- Paulus predikade på samma sätt.  

• Apg 24:24-25 ”Han lät hämta Paulus och hörde honom tala 
om tron på Kristus Jesus. 25 Men när Paulus talade om 
rättfärdighet och självbehärskning och den kommande 
domen, blev Felix förskräckt och sade: "Gå din väg för den 
här gången. När jag får tid ska jag kalla på dig." - Paulus 
undvek inte att tala om just synd, rättfärdighet och dom, 
exakt det som Den Helige Ande överbevisar om.  

• Rom 10:17 ”Alltså kommer tron av predikan och predikan 
genom Kristi ord.” - Det är Kristi ord som för till omvändelse 
och tro. Mirakler kan leda till överbevisning/förkrosselse, men 
Ordet leder till tro. 
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Sikta på hjärtat
• Vi kan inte vänta tills en person hamnar i en 

tragedi så de blir öppna för Jesus, tills de blir 
sjuka eller skadade så vi kan be för dem. Vi kan 
vittna här och nu.  

• Debatt är en intellektuell strid och ger varken 
överbevisning eller omvändelse.  

• Man blir inte räddad för att man håller för sant 
att Jesus dog på korset, men om man 
omvänder sig.  

• Rom 2:15 ”De visar att det som lagen kräver är 
skrivet i deras hjärtan. Om detta vittnar också 
deras samveten och tankar som sinsemellan 
anklagar eller till och med försvarar dem.” - 
Lagen är skriven i människans hjärta vilket 
samvetet vittnar om.  

• Pred 3:11 ”Även evigheten har han lagt i 
människornas hjärtan.” - Gud har lagt en insikt 
om evigheten i människans hjärta. 



Exempel från Bibeln
Mark 10:17-22

17 När Jesus skulle vandra vidare, sprang det fram en 
man som föll på knä för honom och frågade: "Gode 
Mästare! Vad ska jag göra för att få evigt liv?" 
18 Jesus sade till honom: "Varför kallar du mig god? 
Ingen är god utom Gud. 19 Buden kan du: Du ska 
inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du 
ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta 
ifrån någon det som är hans. Hedra din far och din 
mor.” 20 Mannen sade: "Mästare, allt det har jag 
hållit sedan jag var ung." 21 Jesus såg på honom 
med kärlek och sade: "Ett saknar du. Gå och sälj allt 
du äger och ge till de fattiga, så kommer du att ha 
en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig." 22 Vid de 
orden mörknade mannen och gick bedrövad bort, 
för han ägde mycket. 

• Jesus berättade inte främst att han älskade den 
unge mannen. Jesus är kärlek. Därför uppmanade 
han honom till omvändelse.



Hur inleder 
vi ett samtal 

•  Förklara ditt ärende. Försök att inleda som vilket 
samtal som helst. Ibland kan man småprata 
innan man kommer till kärnan, men ibland är det 
bättre att vara rakt på sak.  

• ”Ursäkta, har du tid en minut?” 

• ”Jag skulle vilja ställa en annorlunda fråga. Har du 
ont någonstans? Skulle jag kunna få be för dig?” 

• ”Vad tror du händer när vi dör?” 

• ”Om himlen finns, tro du att du är en god person 
så att du skulle få komma dit?” - De flesta ser sig 
själva som goda och Gud har därför ingen rätt att 
döma dem. 

• Människor älskar att berätta om sig själv. Om du 
ställer en fråga om dem öppnar det ofta upp för 
dig att få berätta vad du tror på. 
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Den Helige Ande
• Joh 14:26 ”Men Hjälparen, den helige Ande som 

Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt 
och påminna er om allt som jag sagt er.” 

• Apg 1:8 ”Men när den helige Ande kommer över er, 
ska ni få kraft och bli mina vittnen.” 

• Tillåt Den Helige Ande att leda dig: till rätt person, 
vad du ska säga, om du ska lyssna, om du ska 
fortsätta… 

• Var öppen för Andens gåvor: kunskapens ord, 
profetia, helande… 

• Fråga om de har ont någonstans, om du kan få be 
för dem. 

• Ha alltid ett lyssnande öra uppåt.



Tänk på  
att…

• Rom 3:19 ”Men vi vet att allt som lagen säger är riktat till 
dem som står under lagen, för att varje mun ska tystas 
och hela världen stå skyldig inför Gud.” - Den som 
framhärdar i synden utan överbevisning fortsätter att 
prata och försvarar sin synd.  

• Ett tecken på överbevisning kan vara att människor 
tystnar och ibland tittar bort eller ner. Detta är ett bra 
tillfälle att berätta om korset.  

• För att kunna tala om omvändelse måste man själv leva i 
omvändelse.  

• Vårt mål är inte att behaga människor och få dem att 
känna sig bra. En förälder som älskar sitt barn sätter upp 
ramar och gränser.  

• Gal 5:6 ”Vi har en tro som är verksam i kärlek.” - Bemöt 
människor med ett leende och kärlek.  

• Var trevlig! Ha en grundläggande inställning att inte vara 
påträngande eller otrevlig, men respektera människors 
integritet.
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