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Inledning
”Jag har varit med i kristet arbete i mer än 25 år”, sade han, ”men jag har aldrig lett
någon till Jesus Kristus förrän under den veckan på Arrowhead Springs. Mitt liv har
förvandlats genom undervisningen om hur man vittnar med Andens kraft och genom
att jag har fått lära mig att presentera evangeliet med hjälp av ’De fyra andliga
sanningarna’! Jag har aldrig varit så lycklig i hela mitt liv. Nu vet jag vad som menas
med det överflödande liv som Jesus lovade oss.”
Denne kristne ledare strålade av nyfunnen glädje, när han berättade att han den
veckan hade fått leda, inte bara en, utan två människor till Kristus. En av hans vänner
fick be tillsammans med sex människor som ville ta emot Kristus, medan en annan
som deltog i konferensen fick leda åtta människor till Kristus.
Den viktigaste erfarenheten
Det finns ingen rikare erfarenhet i livet än att få berätta om Jesus Kristus för andra.
Jag brukar ställa följande två frågor till kristna över hela världen, unga och gamla,
rika och fattiga, nykristna och sådana som varit kristna i årtionden. Svaren är alltid
desamma, vem jag än frågar.
Första frågan lyder: ”Vad är det största som har hänt dig i livet?” ”Det största som
har hänt mig är utan tvekan att jag har fått lära känna Jesus Kristus”, är det
vanligaste svaret. Den andra frågan som jag brukar ställa lyder: ”Vad är det absolut
bästa du kan göra för en annan människa?” De flesta svarar: ”Leda honom eller
henne till Kristus.”
Jag är säker på att du som är kristen skulle svara på samma sätt. Men hur
sorgligt är det inte, att så få kristna berättar om Jesus Kristus för andra. Det måste
vara något fel, eller hur? Om du liknar majoriteten kristna idag, så har du aldrig lett
någon människa till Kristus. Men du skulle vilja leda människor till Herren, och du vet
innerst inne att detta är vad Gud har kallat dig till. Vad är problemet?
Det är tvåfaldigt. Först och främst känner en genomsnittskristen inte till hur man
lever ett segerrikt och andefyllt liv. För det andra, känner den genomsnittskristne inte
till hur man kan hjälpa andra till tro.
Jag möter många uppriktiga kristna som studerar sin bibel och har ett
regelbundet böneliv utan att vara lyckliga och entusiastiska över sin gemenskap med

Herren. Men jag har aldrig mött någon kristen som regelbundet vittnar, uppfylld av
den helige Ande, som inte är glad och lycklig.
En omtyckt bibellärare, som är en av mina bästa vänner, sade: ”Mitt kristna liv är
inte fyllt av glädje, och det är sällan som jag vittnar för någon om Herren.” Under en
av våra evangelisationskurser hörde han budskapet om hur man vittnar med Andens
kraft. Gud talade till honom. Han kom tillbaka den kvällen överflödande av glädje
efter att ha vittnat om Kristus. Han kunde knappast vänta tills han fick berätta för oss
vad Gud hade gjort i hans liv. Han berättade hur han hade talat med två gymnasister
om Kristus och hur Kristus hade blivit mer levande för honom under tiden.
Du kanske dagligen tillbringar timmar i bön och bibelstudium men är ändå inte
fylld av glädje. Då lever du inte det överflödande liv som Kristus har utlovat!
En biblisk plan
Det finns en biblisk plan som hjälper oss att komma tillrätta med detta tragiska
problem. Om du följer den planen, kommer ditt liv att förvandlas och du får bära
mycket frukt.
Först vill jag rikta din uppmärksamhet på Lukas femte kapitel. Där ser vi Herren
Jesus tala till en stor folkmassa vid Gennesaret sjö. När Jesus såg att två tomma
båtar låg vid sjöstranden, steg han i den båten som tillhörde Simon Petrus och bad
honom lägga ut något litet från land, så att han kunde sitta i båten och tala till folket
därifrån. När han hade avslutat sitt tal, sade han till Simon Petrus: ”Ro ut på djupt
vatten och lägg ut näten där.” Då svarade Petrus: ”Mästare, vi har hållit på hela
natten utan att få något. Men eftersom du säger det, skall jag lägga ut näten.” Denna
gång blev näten så fulla av fisk att de började brista.
Gå ut i tro
En del av er är kanske lika skeptiska som Petrus var. Du kanske har vittnat om Jesus
i åratal utan att ha fått leda någon till honom. Petrus hade också fiskat hela natten
utan att ha fått så mycket som en spigg. Ändå var han lydig när Herren sade till
honom: ”Ro ut på djupt vatten och lägg näten där.” Och han fick så mycket fisk att
han och hans kamraters båtar nästan sjönk på grund av tyngden. Petrus och hans
fiskekamrater, Jakob och Johannes, blev så överväldigade av vad Jesus hade gjort
för dem att de lämnade näten och följde honom (Luk. 5:1-11).
Om du vittnar i den helige Andes kraft, kommer du ständigt att bära frukt för
Herren. Det är livets mest spännande äventyr att få leda människor till Kristus.
Åtta steg
Det finns följande åtta steg i denna bibliska plan:
1. Var viss om att du är kristen
2. Var viss om att du inte har någon obekänd synd i ditt liv
3. Var viss om att du är fylld av den helige Ande
4. Var beredd att vittna om din tro på Kristus
5. Be
6. Gå
7. Tala om Jesus
8. Vänta dig resultat av ditt vittnande
Låt oss nu noggrant tänka över vart och ett av dessa steg.

I. Var viss om att du är kristen
Det finns många människor som är goda, religiösa, lever ett klanderfritt liv och är
aktiva medlemmar i en församling utan att ha frälsningsvisshet. I våra konferenser för
lekmän och studerande uppger 10 till 25 % av deltagarna att de har tagit emot
Kristus först under konferensen.
John Wesley, metodismens grundare, var som ung inte viss om sin frälsning,
trots att han var pastorsson och ordförande i Oxforduniversitetets kristna förening och
arbetade som missionär bland Amerikas indianer. På väg hem till England tog han
emot Kristus på ett möte i Aldersgate när han lyssnade till Martin Luthers förklaring
av tron i förordet till Romarbrevet. I sin självbiografi berättar han vad som hände:
”Jag fick sådan värme i hjärtat. Jag kände att jag verkligen förtröstade på Kristus
– och endast Kristus – som min Frälsare, och jag fick visshet om att han hade tagit
bort mina synder, ja, till och med mina, och frälst mig från syndens och dödens lag.”
Innan Wesley kom till Aldersgate och gjorde denna upplevelse, arbetade han
intensivt på att förtjäna sin frälsning genom goda gärningar. Nu fick han
frälsningsvisshet genom tro.
Vi tar emot Kristus genom tro
Utan tvekan kämpar många goda församlingsmedlemmar över hela världen med
samma problem som Wesley, nämligen att de försöker förtjäna sin frälsning genom
goda gärningar. Men de har ännu inte, som Wesley senare gjorde, förstått Guds löfte
att det är genom tro vi får ta emot Kristus.
”Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror
inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig.” (Ef. 2:8,9)
För några år sedan blev sanningen om att vi blir kristna endast på grund av tro så
klar för mig genom en erfarenhet jag gjorde tillsammans med ett underbart par från
Zürich i Schweiz. Deras son, Hans, kom till tro på Kristus under sin studietid vid
universitetet i Los Angeles, där han doktorerat i meteorologi. Hans föräldrar hade i
åratal försökt finna Gud genom att studera olika religioner. När Hans skrev till sina
föräldrar och berättade om sin nyfunna tro på Kristus, nämnde han att jag hade hjälpt
honom och uppgav mitt namn. De ordnade omedelbart ett sammanträffande med
mig. De ville också lära känna Kristus. Torts den stora kostnaden tog fadern, modern
och dottern flyget från Zürich till Los Angeles endast av den anledningen att de ville
lära känna Jesus Kristus.
När vi talades vid på kontoret berättade fadern följande för mig: ”Jag har sökt
Gud i åratal utan att finna honom. Ett tag var jag ateist, men det kunde inte ge mig
tillfredställelse, och under de senaste åren har min fru och jag studerat de olika
världsreligionerna. Men vi har inte funnit något svar. För en tid sedan började vi läsa
Nya Testamentet och fick ut en del av det. Vi drog förresten slutsatsen att Kristus
hade något att göra med hur man kunde lära känna Gud, så vi sade till vår
bibellärare: ’Vi tror att Jesus måste ha något att göra med det vi söker efter!’ Då
svarade vår bibellärare: ’Kanske har ni rätt!’ Mer hjälp fick vi inte.”
Slut på sökandet
”Det var en av dagarna vi fick brevet från Hans. Han skrev att ni hade hjälpt honom
att lära känna Kristus, så vi drog den slutsatsen att ni skulle kunna hjälpa oss också.
Som ni vet”, sade han, ”har det kostat oss en hel del att flyga dessa tusentals mil för
att höra vad ni har att säga. Tala om för oss vad ni sade till Hans.”
Du kan säkert föreställa dig hur jag upplevde det hela. Vilken förmån att få tala
med det här förtjusande paret om vår Frälsare, den levande Kristus. Jag ritade en

cirkel. I mitten ritade jag en tron och sedan jaget på tronen. Jag förklarade för dem att
de måste låta Jesus Kristus inta sin plats på tronen. ”Ni måste ta emot honom som er
Frälsare.”
”Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som
tror på hans namn.” (Joh. 1:12) ”Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min
röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och äta med honom och han med
mig.” (Upp. 3:20)
”Ni måste be Kristus komma in i era liv, om ni vill bli kristna”, sade jag. Då
svarade mannen: ”Det gör jag dagligen. Ja, förresten ber jag honom flera gånger om
dagen att komma in i mitt liv.”
Frälsta endast genom tro
Jag var förbryllad. Vad skulle jag komma med utöver det som de redan visste? Jag
bad tyst: ”Herre, ditt Ord lovar vishet åt var och en som ber i tro. Vad har du att säga
här?” Då kom ett underbart löfte i mina tankar:
”Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror
inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig.” (Ef. 2:8,9)
Jag förklarade för dem att det inte räcker med att be Kristus komma in i våra liv.
”Det är tron Gud lönar”, sade jag. ”Han lönar inte den inbjudan ni ger honom. Det han
belönar är den tro ni sätter till honom och till hans löfte om att han kommer in om ni
öppnar dörren. Ni kan be Jesus komma in i era liv tusen gånger utan att han gör det,
om ni inte tror att han kommer in i era liv på grund av sitt löfte. Ni kan lita på att han
håller sitt löfte och kommer in i era liv om ni i tro ber honom om det.”
Sedan föreslog jag att de skulle be Kristus komma in i sina liv en gång till och att
de skulle sätta sin tro till Bibelns löften: ”Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon
hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och äta med honom och
han med mig.” (Upp. 3:20) ”Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli
Guds barn, åt alla som tror på hans namn.” (Joh. 1:12)
Fadern sjönk tillbaka i stolen och brast i skratt. Hans hjärta var fyllt av förvåning,
tacksamhet, lättnad och lovprisning. Äntligen hade han funnit den som han hade sökt
i åratal. Så vände han sig till sin kära hustru och talade med henne på tyska, för hon
kunde inte förstå engelska lika bra som han, hon reagerade på samma sätt. De mötte
Frälsaren, och deras liv förvandlades.
Senare på kvällen hade jag förmånen att be tillsammans med dottern, som också
tog emot Jesus. Hela familjen – far, mor, bror och syster – blev ett i Kristus. Jag fick
senare tillfälle att besöka dem i Zürich, och jag såg det under som Guds nåd hade
verkat i deras liv.
Frälsningsvisshet
En av mina bästa vänner på universitetet var son till en berömd evangelist. Han kom
således från ett gudfruktigt hem. Vi träffades ofta för att be tillsammans. Han
memorerade tusentals bibelverser och levde ett så disciplinerat liv för Herren att han
ständigt var en källa till inspiration för mig.
I flera dagar kunde han leva på en diet som bara kostade någon krona, för att
kunna ge mer pengar till missionen. Han hade avslutat första delen av sina
teologiska studier och höll på med sin doktorsexamen i teologi, när han ringde mig
och sade: ”Bill, jag har just blivit kristen.”
Jag blev väldigt förvånad. ”Du är en av de mest exemplariska kristna jag någonsin
har träffat”, sade jag. ”Du har säkert bara gjort en känslomässig upplevelse av något

slag.” ”Nej”, svarade han. ”Jag har just blivit kristen!” Han berättade för mig något
som jag inte hade vetat förut, nämligen att han hade kämpat med ovisshet om sin
frälsning. Fastän han ett otal gånger hade bett Jesus komma in i sitt liv, hade han
aldrig förut varit säker på att Jesus Kristus hade blivit hans personlige Frälsare. Nu
hade han äntligen fått frälsningsvisshet.
Bara på ytan
En begåvad ung kvinna blev en av våra medarbetare. Min fru och jag var
imponerade av hennes liv och var förvissade om att Herren skulle få använda henne
på ett underbart sätt. Hon var uppvuxen i ett kristet hem, hade gått i kristen förskola,
kristen folkskola, kristet gymnasium och studerat vid ett kristet universitet. Hon hade
stått i ledningen för församlingsarbetet och var ordförande i den kristna
kvinnoföreningen på sin ort. Hon hade även varit rådgivare i Billy Grahams
kampanjer. Hon hade alla egenskaper som man kunde vänta sig att finna hos en
dynamisk och brinnande kristen.
I en av ledarsamlingarna betonade jag vikten av att vi är känsliga för sådana
människors behov som verkar vara kristna men som inte är vissa om sin frälsning. Vi
borde aldrig ta för givet att de som inte har frälsningsvisshet är kristna, även om de
många gånger har bett Kristus komma in i sina liv. Jag betonade att de inte skulle
försöka övertyga dessa om att de är kristna, utan istället räkna med att de inte ännu
är det och under bön hjälpa dem fram till frälsningsvisshet.
Kunskap utan liv
Efter samlingen sade den unga kvinnan till mig: ”Jag tror inte att jag är kristen. Jag
har alltid haft tvivel om min frälsning. I åratal har jag besökt olika pastorer och andra
kristna ledare för att få råd. De frågade mig omedelbart: ’Du tror väl att Jesus är
Guds son, eller hur? Du tror väl att Kristus dog för dina synder, eller hur?’ Jag brukar
svara: ’Ja!’ ’Då är du kristen. Du behöver inte oroa dig mer. Låt oss be tillsammans,
och tro nu bara att du är kristen.’ Men jag har aldrig varit viss om att Gud har hört min
bön. Jag har inget bevis på att Kristus verkligen har kommit in i mitt liv. Jag är rädd
för att jag kommer att dö utan Kristus.”
Jag hade förmånen att den dagen få förklara evangeliet för denna unga kvinna
som hade tillbringat hela sitt liv i kristen miljö. Den helige Ande gav henne kraft att nu
förtrösta på Gud och hans Ord. Hon tog i tro emot Kristus, Guds kärleksgåva till oss.
Hennes hjärta fylldes av glädje och lovsång. Hon var överlycklig och ringde sina
föräldrar, min fru och andra för att berätta vad som hade hänt.
En andlig födelse
Tänk på Nikodemos, en av de judiska ledarna, en framstående skriftlärd, en
hängiven andlig ledare. Enligt traditionen gick han till synagogan fyra gånger om
dagen för att be, och tre gånger om dagen bad han hemma. Men i Jesu liv såg han
något som han själv inte hade upplevt.
Nikodemos ”kom till Jesus en natt och sade: ’Rabbi, vi vet att det är från Gud du har
kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med
honom.’ Jesus svarade: ’Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född på nytt
kan inte se Guds rike.’ Nikodemos svarade: ’Hur kan någon födas när han är
gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?’ Jesus
svarade: ’Sannerligen, jag säger dig: den som inte bli född av vatten och ande kan
inte komma in i Guds rika. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av
ande är ande.’” (Joh. 3:2-6)

Ett förvandlat liv
Kanske har du aldrig erfarit frälsningens glädje. Kristus är inte en verklighet i ditt liv.
Du har aldrig upplevt undret, glädjen och vissheten om att Kristus lever i dig och att
du är Guds barn. Du har kanske trott på Kristus intellektuellt i åratal. Du är kanske en
aktiv församlingsmedlem eller en exemplarisk, religiös och gudfruktig människa i dina
grannars ögon, utan att du ändå har upplevt den nya födelsen. Du har inte blivit
förvandlad.
Tänk på en larv! En dag ser du den kravla omkring på marken. Om du gav den
flyglektioner, skulle den ändå inte kunna flyga. Men någon dag senare får du se
larven spinna en kokong om sin kropp, och efter några dagar går den igenom en
förvandling och blir en fjäril. Förut kröp larven omkring på marken men nu flyger den
som en helt ny skapelse i luften.
Vi behöver gå igenom en liknande förvandling på det andliga området. Den äger
rum när Kristus kommer in i våra liv för att leva i oss.
Hela människan
Att bli kristen innebär att du överlåter hela din person åt Kristus, vilket bäst kan
förklaras om man gör jämförelse med ett äktenskap.
För några år sedan träffade jag en ung dam som jag tyckte var den underbaraste
i hela världen. När vi hade lärt känna varandra lite bättre blev vi kära i varandra. Men
vi blev inte gifta bara för att vi tänkte på samma sätt och för att vi var kära i varandra.
Det var först genom en viljemässig handling som vi en dag inför en vigselförrättare
överlät oss åt varandra och vigdes till man och hustru. Det var i samma ögonblick
som vi sade ordet ”Ja!” som vi blev lagligen gifta.
Som en följd av detta lämnade hon sitt hem och jag mitt, och vi bildade ett tredje
hem. Det var inte mina känslor som gjorde att jag svarade: ”Ja!”. Väggarna skakade
inte och det syntes ingen blixt från en klar himmel. Tvärtom kände jag mig lite matt.
Men vi är inte mindre gifta för att jag inte kände mig som om jag kunde ropa av
glädje. Det lilla ordet ”Ja!” som var uttrycket för våra hjärtans högsta önskan blev
slutet på tre års förlovning. Kärleken till henne har vuxit under årens lopp, och jag har
talat om för henne tusentals gånger sedan den dagen då vi gifte oss att jag älskar
henne. Men jag har aldrig friat till henne sedan den dagen då vi båda svarade: ”Ja!”
Överlåtelse av vår vilja
Så är det också i vårt förhållande till Kristus. Överlåtelsen till Kristus innefattar både
intellekt, känsla och vilja. Det räcker inte med att tro på Kristus som Guds Son rent
intellektuellt, inte heller att veta att han dog för våra synder, inte heller att vara döpt,
att vara en aktiv församlingsmedlem eller att läsa Bibeln dagligen. Man blir inte
kristen förrän man genom en viljehandling tar emot Guds kärlek och förlåtelse i
Kristus Jesus. När vi tar emot honom, föds vi in i Guds familj, och vi börjar leva det
eviga livet (2 Kor. 5:17).
Gud älskade oss så högt att han gav oss sin ende son (Joh. 3:16). Hur reagerar
du när någon erbjuder dig en gåva? Du tar förstås emot den och tackar för den. Ju
mer vi lär känna Herren och hans trofasthet och ju mer vi lär känna våra egna behov,
desto mer kommer vi i fortsättningen att vilja bli ledda av honom.
Om du ännu inte har sagt till Jesus Kristus: ”Jag tar emot dig som min Frälsare”,
så uppmanar jag dig att göra det just nu. Jesus sade:
”Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar, skall jag
gå in till honom.” (Upp. 3:20)

Be honom att komma in i ditt liv. Tacka honom sedan för att han enligt sitt löfte
har kommit in i ditt liv. Han ljuger inte för dig.
Tacka Jesus Kristus
Många människor har blivit förvandlade på grund av att de har tagit emot Jesus
Kristus. Tacka honom under resten av ditt liv för att han bor i dig.
Han har lovat att vara med dig alla dagar (Matt. 28:20), och han har sagt: ”Jag
skall aldrig överge dig, aldrig svika dig.” (Hebr. 13:5)
En äldre kvinna berättade en gång med tårar i ögonen att hon hade varit
söndagsskollärare i 40 år. ”Det har knappast gått en enda dag under dessa år då jag
inte har bett Kristus komma in i mitt liv”, berättade hon. ”Jag var aldrig viss om att han
verkligen hade kommit in i mitt liv. Från och med i kväll skall jag säga: ’Tack, Herre,
att du bor i mig. Aldrig mer skall jag bedröva dig med att be dig komma in i mitt liv, för
nu vet jag att du redan är där!’”
Vill du göra detsamma? Har du aldrig gjort det, så börja nu. Ta en liten paus, och
om den här bönen uttrycker ditt hjärtas önskan, så gör den till din:
”Herre Jesus, jag behöver dig. Jag öppnar mitt liv för dig och tar emot dig som
min Frälsare och Herre. Tack för att du förlåter mig mina synder. Ta ledningen i mitt
liv, och låt mig bli vad du har ämnat mig till.”
II. Var viss om att du inte har någon obekänd synd
Om någon syndig tanke eller handling har kommit mellan Gud och dig, så kan han
inte leva sitt liv genom dig och älska genom dig och du kan inte leva ett glädjefyllt
kristenliv eller bära frukt när du vittnar om Kristus.
Vi kan läsa i Hebreerbrevets tionde kapitel att Kristus är offer för våra synder.
Gamla Testamentet berättar att israeliterna tog sitt offerdjur och bar fram det till
prästen, som slaktade djuret och stänkte blod på altaret för att på så sätt överskyla
synderna. När sedan Guds tid var inne, kom Jesus Kristus enligt Guds plan, såsom
profeterna i Gamla Testamentet hade förutsagt, och dog i vårt ställe. Han kom som
Guds offerlamm för att utgjuta sitt eget blod på korset för våra synders skull. Tack
vara detta offer behöver inget ytterligare offer frambäras för våra synder (Hebr. 7:27).
Vi kan inte lägga något till vad Kristus har gjort för oss på korset. Våra tårar och
självvalda gudstjänsthandlingar kan inte lägga ett dugg till hans fullkomliga och
fullständiga offer på korset. Det enda vi kan göra för att uppleva verkligheten av Kristi
död på korset i våra egna liv, är att bekänna våra synder och ta emot hans offer som
den fulla försoningen för alla våra synder – förflutna, nuvarande och framtida. Bibeln
säger: ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter
oss synderna och renar oss ifrån orättfärdighet.” (1 Joh. 1:9)
Ge Gud rätt
Vad menas med ordet bekänna? På grundspråket grekiskan heter det ”homologéo”
d.v.s. ”att säga samma sak som”, ”att instämma i”, eller ”att ge någon rätt”. Vad
innebär det då att ge Gud rätt?
För det första: vi erkänner att vi har handlat orätt. Gud är helig. Ingen synd får
finnas inför honom. Men trots att Gud hatar synden, så älskar han syndaren. Han
älskar oss oberoende av vad vi gör, eftersom han är kärlek. Varje gång den helige
Ande talar till oss med sin lågmälda, milda röst och säger: ”Du bedrövar mig med vad
du gör just nu, eller med vad du tänker”, så kan vi veta att vi har handlat orätt. Vi
erkänner det därför inför Gud och ger honom rätt beträffande vår synd.

För det andra: vi inser att den synd vi just har begått har – liksom alla våra synder
– burits på korset, och vi tackar Jesus för att han har dött för dem.
För det tredje: vi ångrar oss. Ordet ”ångra” betyder ursprungligen att ”göra
sinnesändring”. Vi ändrar vår inställning till synden, vilket förstås leder till ett
förvandlat beteende tack vare den helige Ande, som ger oss kraft. Vi slutar upp med
att göra sådant som inte behagar Gud, och börjar förhärliga honom med våra liv.
En del säger: ”Jag som är kristen behöver inte bekänna mina synder. Kristus har
ju förlåtit mig. Jag kan leva precis som jag vill, få ut det bästa av det här livet och veta
att jag sedan kommer till himmelen.” Det är tvärtemot vad Bibeln lär. Den som tänker
så, kan knappast ha lärt känna Jesus Kristus som sin personlige Frälsare. Om vi
hade haft tid och utrymme för det här, så skulle jag ha kunnat berätta vad som har
hänt med sådana som har haft den inställningen. Det fanns en tid i deras liv då
Herren kunde använda dem på ett underbart sätt, men idag är det många av dem
som inte längre följer honom.
Gud vill ständigt rena oss och ge oss kraft. Genom den trosövning som vi kallar
andlig andning får vi uppleva Guds kärlek och förlåtelse dagligen. Vi andas ut det
orena genom att bekänna våra synder och andas in genom att i tro ta emot
förlåtelsen och den helige Ande. Gud vill ständigt på nytt fylla oss med sin Ande.
III. Var viss om att du är fylld av den helige Ande
För att vi skall kunna bära frukt i vårt vittnande behöver vi i tro ta emot den helige
Andes fullhet. Vi måste vara vissa om att vi är uppfyllda av den helige Ande, om vi vill
leva ett heligt liv. Vi måste ta i anspråk den kraft som är tillgänglig för oss som Guds
barn och använda den.
Att vara fylld av den helige Ande innebär att låta honom leda oss, ge oss kraft och
göra oss till fruktbärande vittnen för Kristus. Två ord och två bibelverser är viktiga i
det här sammanhanget: befallning och löfte.
För det första ordet befallning. Ef. 5:18 säger: ”Berusa er inte med vin, där börjar
lastbarheten, utan låt er uppfyllas av ande.” Detta innebär att vi dagligen skall vara
fyllda och utrustade av den helige Ande. Den befallningen gäller alla troende, inte
endast pastorer och evangelister, inte bara söndagsskolelärare och andra kristna
ledare, utan alla som tror på Kristus.
För det andra: sätt nu Guds befallning i samband med hans löfte, som vi finner i 1
Joh. 5:14,15: ”Och vår frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber honom om något
efter hans vilja, så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så
vet vi också att vi får vad vi ber honom om.”
På grundval av Guds befallning och löfte kan du veta att han kommer att uppfylla
dig med sin Ande i samma ögonblick som du i tro tar den helige Andes fullhet i
anspråk och är villig att överlåta ledningen av ditt liv åt Kristus.
Herren Jesus sade till sina lärjungar och genom dem till oss:
”Och jag skall sända er vad min fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden
tills ni har blivit rustade med kraft från höjden.” (Luk. 24:49)
Och hans sista ord till sina lärjungar innan han for upp i himlen var:
”Men ni skall få kraft när den helige anden kommer över er, och ni skall vittna om
mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”
(Apg. 1:8)
Vi brukar säga till våra medarbetare i Campus Crusade for Christ: ”Gå inte ut och
evangelisera, om du inte utan minsta tvekan är viss om att du är uppfylld av den
helige Ande.” Endast det som vi gör för Jesus i den helige Andes kraft kan förhärliga
Gud. Allt vi gör för honom i egen kraft är bara bortkastad tid, det vanärar honom och

kan inte frambringa annat än trä, gräs och halm som på Kristi dag skall brinna upp (1
Kor. 3:12-15).
Utrustad för tjänst
Kristus fyller oss med sin helige Ande och gör oss rustade att vara hans vittnen. Gör
inte det misstaget att tänka att du behöver få någon stor känsloupplevelse för att vara
viss om att du är uppfylld av Anden.
En del är så upptagna av att söka känsloupplevelser att de förolämpar Gud.
Bibeln säger: ”Den rättfärdige skall leva genom tron.” (Gal. 3:11) ”Allt som inte sker i
tro är synd.” (Rom. 14:23) Så snart jag söker känslomässiga upplevelser vägrar jag
att erkänna trons väg.
Det händer ofta när jag står i talarstolen eller samtalar med någon att jag inte
känner mig genomströmmas av Andens kraft. Det händer till och med ibland när jag
har rest och talat mycket, utan att ha fått tillräcklig vila, att jag känner mig utmattad,
och mitt sinne är avtrubbat. Ändå vet jag att jag är uppfylld av den helige Ande
oberoende av mina känslor, eftersom jag inte är medveten om någon obekänd synd
och eftersom jag i tro har tagit Andens fullhet i anspråk. Jag förlitar mig inte på mina
känslor. Jag litar på Guds Ord, hans befallning och löfte.
Du kan genom tro ha visshet att under resten av ditt liv ständigt vara fylld av den
helige Ande om du bara fortsätter med den andliga andningen: andas ut genom att
bekänna dina synder och andas in genom att i tro ta emot Guds förlåtelse och kraft.
Gud befaller: ”Låt er uppfyllas av ande”, och han lovar att höra oss och ge oss svar
om vi ber om något efter hans vilja.
Överlämna ditt liv
Om du i detta ögonblick vet att du inte är fylld av den helige Ande, så kan du be just
nu:
”Herre Jesus, jag överlämnar mitt liv åt dig. Jag ställer alla områden av mitt liv
under din ledning. Jag vill att du skall vara min Herre och Mästare. Jag tar i tro emot
den helige Andes fullhet.”
Om du har bett den här bönen, kan du tack vare hans befallning och löfte veta att
du just nu är uppfylld av den helige Ande. Du kan ha visshet om detta genom tro,
utan att du känner någonting alls, därför att du sätter din förtröstan på Gud och hans
Ord. Kom ihåg att äkta känslor kommer av ett liv i tro och av ett vittnande i den helige
Andes kraft, för Jesus har lovat att uppenbara sig för alla dem som lyder honom (Joh.
14:23).
IV. Var beredd att vittna
Våra konferenser för studenter, pastorer och lekmän syftar till att på kort tid utbilda
män och kvinnor att leva ett segerrikt liv och ständigt bära frukt i sitt vittnande om
Kristus.
Jag tackar Gud för det sätt han använder en del teologiska skolor och bibelskolor,
men du behöver inte gå igenom en lång utbildning för att bli använd av Gud. Inte alla
har evangelistens gåva. Men alla troende är kallade till att utföra ”en evangeliets
verk” (2 Tim. 4:5 enl. 1917 års övers.). Alla delar vi förmånen och ansvaret att vittna
om vår underbara Herre, Jesus Kristus. Kristi missionsbefallning i Matt. 28:18-20
gäller alla kristna.
Genom endast några få timmars utbildning kan du lära dig hur man vandrar i Anden
och hur man kan dela med sig av sin tro till andra t.ex. genom att gå igenom ”De fyra

andliga sanningarna” eller ”Skulle du vilja lära känna Gud personligen?” – två häften
som kortfattat presenterar evangeliet.
Var inte bekymrad över att någon annan kanske får leda fler människor till Kristus
än du. Vila bara i vissheten om att de som tar emot Kristus som sin Frälsare och
Herre på grund av en kristens vittnesbörd, kommer till tro tack vare den helige Andes
verk, för det är endast han som kan göra det möjligt för oss att bära frukt.
Det är vår härliga framtid att förbli i Kristus, att låta honom leda våra liv genom att
leva i oss, tänka med vårt förstånd, älska med våra hjärtan och tala med våra läppar.
När detta sker, är det han som åstadkommer att människors liv förvandlas. Vi skall
förbli i honom som grenen förblir i vinträdet, och han kommer att bära andlig frukt
genom våra liv. Det är vår sak att följa Kristus och hans sak att göra oss till
människofiskare.
Han har inga andra läppar än våra här i världen, inga andra fötter än våra och
inga andra händer än våra. Gud har valt att nå ut med budskapet i världen genom
människor och inte genom änglar, och om vi lyder honom, så kommer han att
använda oss. Vi kan räkna med det.
Kom ihåg att vittna helt enkelt innebär att vi berättar om Jesus Kristus i den
helige Andes kraft och lämnar resultatet åt Gud.
V. Be
Bibeln säger att det inte är Guds vilja att någon skall gå förlorad utan att alla skall
omvända sig (2 Petr. 3:9; 1Tim. 2:4). Dessutom har vi löftet att om vi ber om något
efter Guds vilja, så hör han oss, och om han hör oss, så svarar han också på våra
böner. (1 Joh. 5:14,15). Vill du att dina närmaste, dina vänner och grannar skall
komma till Kristus? Gör då upp en bönelista! Börja att ta Guds löfte i anspråk för
deras frälsning. Gud kan inte motsäga sig själv. Du bygger på Guds Ords orubbliga
auktoritet.
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Vittna sedan i den helige Andes kraft om din tro på Kristus för dina närmaste och
dina vänner, och tacka Gud för att han kommer att dra dem till Kristus (Joh. 6:44)
Det har hänt att jag har fått både be för några av mina närmaste och gråta över
dem medan jag har vädjat till dem att komma till Kristus. Men den dagen kom, då jag
insåg att Gud inte ville låta dem gå förlorade, att han älskade dem mer än jag
förmådde, och jag började då tacka Gud i tro för att han skulle dra dem till Kristus.
Gud har lovat
Den dagen har ännu inte kommit för några av dem. Men jag gråter inte över dem
längre. Jag gläder mig i vissheten om att de en dag skall komma till Kristus. Gud har
lovat det och han kan inte ljuga. Jag är fullt medveten om att en del inte kan hålla

med mig om att Gud verkar på detta sätt när han ger oss bönesvar. Jag tror på såväl
Guds suveränitet som människans fria vilja.
Känner jag då till sådana bibelverser som följande?
”Och han gjorde inte många underverk där, eftersom de inte ville tro.” (Matt.
13:58) ”Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir
sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina
kycklingar under vingarna, men ni ville inte.” (Luk. 13:34) ”Ni har inte utvalt mig, utan
jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består,
och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn.” (Joh. 15:16)
Eftersom vi inte säkert vet hur vi skall tyda dessa bibelställen i det sammanhang
som vi nu talar om och eftersom tolkningarna kan variera, så skulle jag vilja nämna
några bibelställen som tycks mig mera lättförståeliga och absolut klara i sin
betydelse:
”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på
(förtröstar på, litar på, håller sig till) honom inte skall gå under utan ha evigt liv.” (Joh.
3:16) ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor.” (Matt. 11:28) ”Men Gud bevisar
sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu är syndare.” (Rom.
5:8) ”Det är inte så som många menar, att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han
dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få
tid att omvända sig.” (2 Petr. 3:9)
Be i Anden
Jag vill inte påstå att alla som får höra evangeliet kommer att bli kristna. Men det är
vår uppgift att be Gud att människor skall komma till Kristus, och att vittna för dem
om Kristus. Endast Gud kan skapa tro i en människas liv och förvandla det. Det är
viktigt att vi kommer ihåg att endast en andlig kristen kan vänta att Gud skall svara på
bön om frälsning för de anhöriga och andra som han har bett för.
Följaktligen kan vi inte vänta oss att de flyktiga och ytliga böner som en köttslig
kristen uppsänder: ”Herre, fräls oss alla!” skall åstadkomma särskilt mycket. Om du
har omsorg om andras själar och väntar att Gud skall svara på dina förböner för dem,
var förvissad om att du vandrar i Anden och ber i Anden.
Be i tro
Du kanske frågar: ”Kan jag vänta att Gud skall dra alla dem till sig som jag har bett
för, när jag vandrar i den helige Andes kraft och under hans ledning? Om det är sant,
så skall jag börja gå ut på gatorna och besöka sjukrum och be för alla jag kan se.”
Nej, jag menar inte så. Vad jag menar är detta: När du vandrar i Anden, kommer
Herren Jesus, som bor i dig och som kom för att söka efter och rädda det som var
förlorat och som känner människors hjärtan, att lägga speciella individer på ditt
hjärta, som han vill att du skall be för. Han ger både viljan och kraften att i gärning
förverkliga hans kärleksfulla avsikt. Du kan alltså veta att om du vandrar och ber i
Anden, så kommer Gud att på ditt hjärta lägga någon särskild person att be för, som
kommer att ta emot Kristus Enligt hans löfte.
Och vilket löfte har Gud gett oss? ”Och vår frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber
honom om något efter hans vilja, så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi
än ber om, så vet vi också att vi får vad vi ber honom om.” (1 Joh. 5:14,15) Gud vill
inte ”att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.” (2 Petr. 3:9)
Tänk ett tag på den frågan: Om det är tro som förhärligar Gud, vad kommer då att
ge Gud största äran? Att vi under tårar ber för våra kära, eller att vi lovar och tackar

Gud för att de skall bli frälsta enligt det löfte i Ordet, som vi har tagit i anspråk genom
att be i tro?
Guds tidsschema
Bara en liten varning: Kom ihåg att Guds tidsschema inte alltid överensstämmer med
otåliga människors. Fortsätt att lita på Gud och tacka honom för dem som han har
lagt på ditt hjärta att be för, och be för deras frälsning och tillväxt i Herren. Men
begränsa dig inte till att enbart be för människors frälsning. De som har kommit till tro
behöver fortsatt förbön för att kunna bli lärjungar och människofiskare.
Följ vår Herres exempel i den bön som vi har återgiven i Joh. 17:9: ”Jag ber för
dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina.”
Paulus och de övriga nytestamentliga författarna bad ständigt om förbön för sig själva
och andra troende. Gör upp en bönelista eller gör en bönekalender och be för
oomvända och kristna var och en vid namn, och be för speciella händelser i världen.
Så snart Gud svarar på din bön, skriv upp datum och hur han svarade.
VI. Gå
Gå till andra för att vittna om Kristus för dem. Vänta inte på att de skall komma till dig.
Gå till dem med det glada budskapet.
Ett av de största hindren för oss att vittna är problemet att komma igång. Vi har
så många olika ursäkter: ”Jag har för mycket att göra” eller ”Jag väntar på att den
helige Ande skall leda mig till någon”. Vi behöver aldrig vänta på att den helige Ande
skall ”leda oss”. Vår Herre Jesus har redan befallt oss att gå ut och ge det glada
budskapet till alla.
Kom ihåg att det största som någonsin har hänt oss är att vi har fått lära känna
Kristus. Om det verkligen är sant, så skulle det få oss att på nytt tänka över vad vi
prioriterar i våra liv. Hur använder du tiden? Tag dig varje dag tid att berätta för
någon om Jesus!
Kanske det kan bli till uppmuntran för en del av er om jag säger, att en del av
våra medarbetare – och jag själv också förresten – är mycket blyga. Vi tycker inte att
det alltid är lätt att tala om Jesus med andra. Men eftersom Kristus kom för att söka
efter och rädda det som var förlorat och eftersom han lever i oss, får vi helt enkelt be
honom om att ge oss modet att kraftfullt tala om honom.
När jag är på tu man hand med en person i några minuter, så tar jag för givet att
Gud har bestämt att jag skall träffa den personen för att jag skall berätta för honom
om Guds kärlek och förlåtelse. Fastän jag alltid försöker att hjälpa dem som är
intresserade till en direkt avgörelse för Kristus, så känner jag mig inte besviken om
någon inte vill ta emot Kristus som sin Herre och Frälsare. Det är min uppgift att
vittna för människor med ett hjärta fullt av kärlek och omsorg om dem.
Det borde höra till varje kristens dagliga liv att vittna om Kristus. Tacka Herren
Jesus varje morgon när du vaknar för att han lever i dig och be honom använda dina
läppar till att tala om hans kärlek och förlåtelse så snart du får tillfälle under dagen.
VII. Tala om Jesus
Paulus sade: ”Honom förkunnar vi genom att vägleda alla människor och undervisa
dem alla…” (Kol.1:28) Tala inte bara om andrahandsfrågor som väder, sport och
affärer. Be till Gud och lita på att han skall hjälpa dig att föra in samtalet på hans Son.
Som kristna har vi ofta en tendens att enbart inbjuda människor till kyrkan. Men
många är idag emot kyrkor, och om vi skall nå ut med budskapet om Jesus till dem,

måste vi tala om Jesus och inte om kyrkan. Sedan människor har lärt känna Jesus
kommer de att vilja bli aktiva medlemmar i en församling.
Försök inte ens att övertala människor i tro att Bibeln är Guds Ord. Du behöver
inte försvara Bibeln – använd den bara! Använd den även när man säger att man inte
tror på Bibeln. Gud har lovat att själv bekräfta sanningen i sitt Ord (Jes. 55:11). När
du talar med människor om Frälsaren, kommer du att finna att många är redo att ta
emot Jesus redan första gången du talar med dem, precis som det hände i Kolossai
(Kol. 1:6). En del människor är kanske inte riktigt mogna än. Be under tiden du
samtalar, och var känslig och hänsynsfull.
Mogen frukt
När jag var liten, brukade jag ofta hälsa på hos min farbror som hade en fruktträdgård
full av persikoträd. Vi plockade alltid de mogna persikorna och lämnade kvar de
gröna. Ett par dagar senare kom vi tillbaka till samma träd och plockade fler mogna
persikor. Varannan dag kunde vi plocka fler persikor som hade mognat.
Så är det när vi vittnar också. Vi måste vara känsliga. En del är redo att ta emot
Kristus genast, de är mogna för skörd, medan andra inte är mogna. De är den gröna
frukten.
Diskutera aldrig
Fortsätt inte att argumentera fram och tillbaka med dem som inte är mogna. Plåga
dem inte, skräm dem inte, förolämpa dem inte, försök inte heller tvinga dem att ”fatta
beslut för Kristus”. Ge dem istället något bra att läsa, lämna dem efter att ha bett för
dem och tala med dem igen så snart Herren ger dig möjlighet, och fortsätt att söka
sådana som är mogna. Det finns runt omkring oss sådana som redan har förberetts
av den helige Ande och bara väntar på att få ta emot Kristus.
När jag nyligen reste med flyg, fick jag tillfälle att tala med två människor som var
mogna andligt sett. Den ena av dem var en 80-årig kvinna som tog emot Kristus som
sin personlige Frälsare. Den andre, som var ledare för ett stort företag, hade alltid
trott att Jesus är Guds Son och att han hade dött på korset för hans synder, men han
hade varit alltför upptagen av annat för att personligen överlåta sig åt Kristus.
När jag på samma resa talade på ett universitet till studenter och lärare, kom en
man, som ledde ett stort affärsföretag, fram till mig. Han besökte sin son som hade
varit kristen i sex månader. ”Tack för att du har hjälpt min son på det andliga
området”, sade han. Då frågade jag honom om han själv hade tagit emot Kristus.
Han svarade att han gärna skulle vilja göra det. Vi böjde våra huvuden och bad
tillsammans och mannen tog emot Kristus till sin sons stora glädje.
Koncentrera dig på Kristus
Idag är det fler och fler kristna som Gud får använda till att leda människor till Kristus,
därför att de har fått utbildning i att tala om Kristus i den helige Andes kraft. De låter
sig inte avledas till att tala om oväsentliga ting. Just därför är ”De fyra andliga
sanningarna” eller ”Skulle du vilja lära känna Gud personligen?” sådana effektiva
hjälpmedel. De hjälper oss att hålla samtalet koncentrerat på Jesu Kristi person och
undviker att ta upp saker som bara drar uppmärksamheten bort från Kristus.
Många människor gör motstånd mot Gud. De vill inte ha något med religion att
göra. Men när vi börjar tala med dem om Jesus, så är de redo att lyssna. En
taxichaufför i Australien sade till mig: ”Jag lämnade allt vad religion heter under andra
världskriget. Jag vill inte ha något att göra med en Gud som låter människor döda
varandra.” ”Stopp ett tag”, sade jag. ”Du anklagar Gud för något som människan bär

ansvaret för. Det är människans ondska som får henne att hata, stjäla och döda.” Jag
förklarade skillnaden mellan religion, som innebär människans sökande efter Gud,
och kristendom, som innebär Guds uppenbarelse av sig själv för människan genom
Jesus Kristus. Allteftersom jag talade med den mannen om Kristus förvandlades
hans attityd. Efter en liten stund ville han be Kristus komma in i sitt liv.
Uppmana människor att ta emot Kristus
Tala inte om ovidkommande saker, om du vill att Gud skall använda dig. Tala om
Frälsaren och uppmana alltid dem du talar med att ta emot Kristus i sina liv. Vi har
egentligen inte evangeliserat förrän vi ger människor en chans att ta emot evangeliet.
Använd ”De fyra andliga sanningarna” eller ”Skulle du vilja lära känna Gud
personligen?” så ofta du har möjlighet till det. De hjälper dig att berätta evangeliet på
ett enkelt och lättförståeligt sätt, och den du talar med kan själv använda häftet när
han i sin tur talar om Jesus Kristus med släktingar och vänner.
VIII. Vänta dig resultat
Vänta dig att människor skall ta emot Kristus när du vittnar, inte därför att du är en
blåögd optimist, utan därför att du har förtroende för Gud, hans kärlek och kraft, och
därför att han har förklarat att det inte är hans vilja att någon skall gå förlorad utan att
alla skall bli omvända.
Vänta dig att människor skall ta emot Kristus
därför att Herren, som kom för att söka efter och rädda det förlorade, har befallt oss
att gå ut och vittna för alla och göra lärjungar av alla folk. Han gjorde anspråk på att
ha all makt i himmelen och på jorden och lovade att själv vara med sina lärjungar.
Hans kraft är lika verklig idag som under det första århundradet. Då Jesus nu har
gjort sådana anspråk och har gett oss sådana löften, är det otänkbart att han inte
skulle förhärliga sig genom vittnesbörd från dem som förtröstar på honom.
Det är intressant att se att den kristna församlingen under första århundradet
växte enormt trots starkt och ofta bittert motstånd, vilket Paulus skriver om i 1 Thess.
1:5:
”Vårt evangelium kom inte till er bara som ord utan också med kraft och helig
ande. I fullt mått; ni vet ju vad vi förmådde göra bland er, för er skull.”
Var positiv
Många kristna kommer till människor med en negativ attityd: ”Du vill väl inte bli
kristen, eller hur?” Genom sin negativa inställning hindrar de oavsiktligt andra från att
komma till Jesus. Gå istället ut med den förväntan att Gud redan har förberett många
som nu längtar efter att få lära känna Jesus Kristus, och du kommer att finna att det
är så.
Jag tror att en av de största lögnerna genom århundradena är den tanken hos
kristna att människor inte vill veta av Gud. Många kristna har låtit sig luras av tanken
att människor inre vill ta emot evangeliet. Låt mig då få tala om för digatt jag under
mer än 30 års vittnande ständigt har fått se hur den helige Ande har fött en längtan
efter Gud i människors hjärtan över hela världen.
Men vi måste nå dem på rätt sätt, om vi skall kunna vänta oss att de skall inse sitt
behov av Jesus och ta emot honom som sin Herre och Frälsare.
De vill inte veta av någon religion. Många av dem vill i sitt nuvarande tillstånd inte
ha något med kyrkan att göra. De är inte intresserade av andrahandsfrågor och
religiösa ritualer utan av Jesus Kristus. Om vi i den helige Andes kraft konfronterar

människorna med Jesu Kristi person, kommer många att ta emot hans kärlek och
förlåtelse.
Religiösa gallupundersökningar i brittiska samhällen har flera gånger utvisat att
84 % av de intervjuade vill lära känna Gud på ett personligt sätt. Endast 8 % vet hur
det går till att ta emot Kristus. Det är så många som vill veta vägen men inte vet hur
de skall kunna finna den.
En grupp på 50 kristna arbetare, som deltog i en konferens i Syd-England, gick ut
en kall lördagseftermiddag. Resultatet blev att de fick be tillsammans med elva
människor som ville ta emot Kristus. Vi kan se att den helige Ande har förberett
mängder av män och kvinnor på att ta emot Kristus. Det är precis som Jesus sade:
”Se hur fälten redan har vitnat till skörd.” (Joh. 4:35)
Jesus sade också: ”Allt vad ni ber om i era böner skall ni få, om ni tror.” (Matt.
21:22) Inte alla som du vittnar för kommer att ta emot Kristus, men Gud kommer att
använda dig både till att så och till att skörda för Guds rike, om du förtröstar på
honom.
”Utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Ty den som vill nalkas Gud måste tro
att han finns och att han lönar dem som söker honom.” (Hebr. 11:6)
Framgång i vittnandet
Då vi nu har betonat vikten av att ha stora förväntningar när vi vittnar om Kristus för
andra, vill jag än en gång påminna dig om ett påstående som vi i Campus Crusade
for Christ uppriktigt tror på och starkt betonar:
”Att ha framgång i vittnandet innebär att berätta om Kristus i den helige Andes
kraft och lämna resultatet åt Gud.”
Om du vill att ditt liv skall bära frukt för Frälsaren, så tänk på följande:
1. Var viss om att du är kristen
2. Var viss om att du inte har någon obekänd synd i ditt liv
3. Var viss om att du är uppfylld av den helige Ande
4. Var beredd att vittna om din tro på Kristus
5. Be
6. Gå
7. Tala om Jesus
8. Vänta resultat av ditt vittnande
FRÅGOR ATT TÄNKA PÅ
1. Varför tror du att så få kristna någonsin leder någon till tro på Kristus?
2. Är du säker på att du är kristen, att du har blivit född på nytt och har evigt liv?
Hur kan du vara säker på det?
3. Hur påverkar synd vårt vittnande om Kristus?
4. Är du just nu säker på att du är fylld av den helige Ande? Vilken grund har du
för det?
5. Varför är det så viktigt att lära sig hur man skall tala med andra om Jesus
Kristus? Är du beredd att vittna om Kristus för andra? Om inte, vad kan du
göra för att bli beredd?
6. Vilken betydelse har bönen i vårt vittnande?

7. Vilket är ditt ansvar när du vittnar? Vilket är Guds ansvar?
8. Vad innebär det att ha ”framgång” i vittnandet? Varför är det så viktigt att vara
fylld av den helige Ande för att ha framgång i vittnandet?
9. Har du hindrats att vittna om Kristus på grund av fruktan? Vilket botemedel
finns det för fruktan? (Apg. 4:5-13)
10. Varför är det så viktigt att tala om Jesus, hans person, hans verk och att han
vill ha gemenskap med oss, och inte om andrahandsfrågor?
11. Om vi är fyllda av den helige Ande och ber i Anden medan vi vittnar, har vi då
rätt att vänta oss att människor skall ta emot Kristus genom vårt vittnesbörd?
På vilken grund då? Kommer alla vi talar med att ta emot Kristus?
12. Kan du se fram emot att bli mer effektiv i att leda människor till Kristus, när du
har fått större erfarenhet i att vittna? Varför det? Varför är det så bra att gå ut
och vittna tillsammans med sådana som har större erfarenhet än du, medan
du lär dig att vittna?
13. Hur kan du lära andra att berätta om Jesus?
14. Vad är det största du som kristen kan göra för en annan människa? Varför
det?
15. Vilken betydelse har tron i vittnandet?

STUDIEHANDLEDNING
Läs gärna det här häftet under flera dagar i rad för att verkligen förstå det. Kom ihåg
att det största som har hänt dig är att du har fått lära känna Kristus på ett personligt
sätt, och att det bästa du kan göra för en annan människa är att tala om hur hon
också kan lära känna Jesus Kristus som sin Frälsare och Herre. Om du tillämpar det
bibliska mönster som du har sett i det här häftet, så kan du fortsätta att effektivt vittna
om Kristus, så länge du lever.
Lär dig följande bibelvers med referens och huvudregeln för vittnande utantill:
”Men ni skall få kraft när den helige Anden kommer över er, och ni skall vittna om mig
i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”
(Apg. 1:8)
”Att ha framgång i att vittna innebär helt enkelt att berätta om Jesus Kristus i den
helige Andes kraft och lämna resultatet åt Gud.”
Det kommer att gå lättare att lära sig bibelversen och regeln för vittnande utantill, om
du repeterar dem dagligen under veckans lopp istället för att försöka lära in allt på en
gång.
Studera frågorna under rubriken ”FRÅGOR ATT TÄNKA PÅ”.

Samtala i gruppen kring frågorna. Om du ännu inte är med i en bibelstudiegrupp där
ni studerar dessa häften, kan du inbjuda andra att bli med och själv starta en grupp.
Ta också tid att be för varandra att ni skall kunna vittna effektivt i den helige Andes
kraft. Delge också de andra de erfarenheter som du har gjort i ditt vittnande för
människor sedan du har läst häftet. Om det är möjligt, gå ut två och två när ni vittnar,
eller gå ut som ett team.

Gör till sist innehållet i detta häfte till en del av ditt liv på det här sättet:
Om du inte redan är bekant med ”De fyra andliga sanningarna” eller ”Skulle du vilja
lära känna Gud personligen?”, så skaffa dessa häften och börja öva dig på att läsa
högt vad som står där, precis som du går tillväga då du vittnar för någon.
Gör en lista med namn på dem som du skulle vilja vittna för. Be för dem och gå till
dem för att berätta om evangeliet med hjälp av ”De fyra andliga sanningarna” eller
”Skulle du vilja lära känna Gud personligen?”.
Använd den korta översikten (innehållsförteckningen) i början av detta häfte eller
sammanfattningen i bakre delen av häftet, när du skall ge det här budskapet vidare
till andra. Ta alla tillfällen du kan under veckan att ge budskapet vidare till andra. Ge
dem ett ex av detta häfte, så att också de kan studera denna sanning grundligt och
sedan ge den vidare till andra (2 Tim. 2:2).

SAMMANFATTNING
Inledning
Att vittna om Kristus för andra är den rikaste och mest betydelsefulla erfarenhet som
någon kan göra. Endast ett fåtal kristna vittnar om Kristus. Det finns två väsentliga
orsaker till att de kristna i allmänhet aldrig har lett någon till Kristus:
– De kristna lever i allmänhet inte ett segerrikt liv.
– De kristna vet i allmänhet inte hur man skall vittna för andra.
I Lukas 5 läser vi om Petrus som fick mycket fisk när han följde vår Herres
instruktioner. Detta skulle uppmuntra oss att tro att vi också kan bli människofiskare,
när vi följer det som här har rekommenderats och som är hämtat direkt från Guds
Ord.
I. Var viss om att du är kristen
Det räcker inte med att vara en god, skötsam och religiös människa, eller ens att vara
medlem i en församling.
– Många uppriktiga, aktiva församlingsmedlemmar, som har varit med i våra
utbildningskonferenser om vittnande, har berättat att de först under konferensen har
tagit emot Kristus.
– John Wesley, pastorsson och grundare av Metodiströrelsen, var t.o.m. ute i
missionärstjänst innan han fick frälsningsvisshet.
– Vi tar emot Kristus genom tro (Ef. 2:8,9).
Precis som Nikodemos behövde bli född på nytt, fastän han var en mycket religiös
människa, så behöver också var och en av oss bli född på nytt (Joh. 3:2-6).
– Larvens utveckling till fjäril illustrerar den fullständiga förvandlingen som måste äga
rum i våra liv.
– Överlåtelse till Kristus omspänner (precis som äktenskapet) överlåtelse av hela
människan, både intellekt, känsla och vilja.

Du kan ta emot Kristus genom att be honom komma in i ditt liv just nu, om du inte
redan har gjort det (Upp. 3:20).
Bedröva honom inte genom att be honom komma in i ditt liv en gång till, sedan du en
gång har gjort det. Tacka honom dagligen för att han har kommit in i ditt liv (Matt.
28:20; Hebr. 13:5).
II. Var viss om att du inte har någon obekänd synd i ditt liv
Synd hindrar dig från att vara en glad kristen och från att bära frukt när du vittnar om
Herren Jesus.
Kristus kom för att bli Guds fullkomliga offer för våra synder – förflutna, nuvarande
och framtida (Hebr. 10 och 7:27).
När vi bekänner våra synder för Gud (ger Gud rätt beträffande dem), får Kristi död
betydelse för våra egna liv.
Sann bekännelse innebär följande:
– Vi håller med Gud om att vad vi gjort är orätt inför honom.
– Vi är överens med Gud om att just den synden, såväl som andra synder, redan har
sonats på korset.
– Vår ånger – vår ändrade inställning till synden – resulterar genom den helige
Andes kraft i en ny livsstil.
Fastän våra synder – nuvarande, förgångna och framtida – redan har sonats genom
Kristi död på korset och ingenting kan läggas till hans offer, är det nödvändigt för oss
att bekänna våra synder, enligt vad Bibeln lär (1 Joh. 2:1-6).
– Det finns ingen fördömelse för oss som tillhör Kristus (Rom. 8:1).
– Men om vi vägrar att inse att vår synd är synd, hindras vår gemenskap med Gud
(Ps. 66:18).
III. Var viss om att du är fylld av den helige Ande
Vi blir fyllda av den helige Ande genom tro. Lyd Guds befallning och ta hans löfte i
anspråk (Ef. 5:18; 1 Joh. 5:14,15).
Det är absolut nödvändigt att vara fylld av den helige Ande för att kunna vittna om
Kristus (Apg. 1:8).
Endast den tjänst för Kristus som sker i den helige Andes kraft kan förhärliga Gud
(1 Kor. 3:12-15).
Andeuppfyllelsen är en trossak, inte en fråga om känslor. ”Den rättfärdige skall
leva genom tron.” (Gal. 3:11; Rom. 1:17) ”Allt som inte sker i tro är synd.” (Rom.
14:23)
Äkta känslor är sedan följden av ett liv i tro och lydnad (Joh. 14:23).
IV. Var beredd att vittna om din tro på Kristus
Genom bara några timmars utbildning kan du få kunskap om hur du kan vittna om din
tro för andra med stöd av ”De fyra andliga sanningarna”, ”Skulle du vilja lära känna
Gud personligen?” och andra hjälpmedel.
Det är vår sak att följa Kristus och hans sak att göra oss till människofiskare.
V. Be
Gud vill inte att någon skall gå förlorad (2 Petr. 3:9; 1 Tim. 2:4).
Om vi ber om något efter Guds vilja, så hör han oss och svarar på våra böner (1
Joh. 5:14,15).
Gör en bönelista!
Be den helige Ande att dra människor till Kristus (Joh. 6:44).

– Fastän Gud är suverän, så har han gett människan rätt att välja (Matt. 13:58; Luk.
13:34).
– Ändå lär Bibeln klart hur stor Guds kärlek är och hur intensivt han söker de
förlorade (Joh. 3:16; Rom. 5:8; 2 Petr. 3:9; 1 Tim. 2:3,4).
Be inte endast för människors frälsning utan också för kristnas andliga tillväxt och
tjänst för Herren. Se Herrens exempel i Joh. 17.
VI. Gå
Vänta inte på att människorna skall komma till dig.
Jesus Kristus har redan gett oss sin befallning att gå och förkunna evangelium för
alla människor.
Ta vara på din tid, så att du varje dag kan vittna för någon om Kristus.
Bli inte nedslagen om du möter människor som inte vill ta emot Kristus. Att ha
framgång i vittnandet är helt enkelt att berätta om Kristus i den helige Andes kraft och
lämna resten åt Gud.
VII. Tala om Jesus
Följ aposteln Paulus’ exempel (Kol. 1:28).
Låt dig inte avledas genom att lockas in på perifera ämnen som frågor om kyrkan
eller bibelns tillförlitlighet (Jes. 55:11).
När du håller dig till att tala om Frälsaren, så kommer du att finna att många är
redo att ta emot honom.
Undvik att diskutera. Tala istället i kärlek om Jesus Kristus.
VIII. Vänta dig resultat av ditt vittnande
En av århundradets största lögner är att människorna inte vill veta av Gud.
Människor hungrar efter Gud.
– Den helige Ande har skapat en hunger i många människors hjärtan.
– Vi måste möta denna hunger.
Lita på Guds löften (Joh. 4:35; Hebr. 11:6; Matt. 21:22).
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