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Praktiske verktøy
Taler: Niklas R. B. Slettevoll 
Dato: 14.06.2020 

1 Petersbrev 3,13-16: «Hvem kan gjøre dere noe ondt hvis dere brenner for det gode? Men 
salige er dere om dere lider for rettferdighets skyld. Vær ikke redde for dem, og la dere ikke 
skremme, men hold Kristus hellig som Herre i hjertet! Vær alltid klare til forsvar når noen krever 
dere til regnskap for det håp dere eier. Men gjør det ydmykt og med gudsfrykt(…).» 

HVORFOR VITNER VI IKKE? 

1. VI ER REDDE FOR Å GJØRE FEIL  
Vi vil ikke alltid ha den perfekte framgangsmåten og vil ikke alltid ha svar på alle spørsmål, 
men frykten vi har for å vitne kan bli et våpen som djevelen bruker mot oss slik at vi aldri 
vitner. Husk at det er vanskelig å gjøre feil så lenge det å vitne først og fremst handler om å 
dele din historie, fordi den er din. 

2. VI HAR FAKTISK ALDRI PRØVD 
Erfaring vil alltids gjøre oss flinkere. Men når vi selv er uerfarne, så er det godt å huske på 
at Gud er mesteren når det kommer til å evangelisere, og du er Hans verktøy i verden. La 
Hans Ånd fylle deg slik at Han kan lede deg og hjelpe deg. 

3. VI HAR BLITT «LUNKNE» 
Du kan ha gode rutiner i troslivet ditt, men hva hvis noe av lidenskapen for Jesus og 
gleden over det Han har gjort for deg har blitt litt borte, og at du ikke lenger kjenner 
behovet for å dele evangeliet med andre? Vi må be om DHÅ skal tenne en ild i våre hjerter 
slik at vi finner lidenskapen for å vitne. 

4. VI HAR IKKE BLITT OPPLÆRT  
Mangel på kunnskap om og forståelse for hva evangelisering er, kan gjøre at folk vegrer 
seg for å vitne. Derfor må vi snakke om det. 

Når du først kommer dit at du vil prøve å vitne, så er det greit med noen praktiske verktøy. 

1. VÆR EKTE 
Tør å snakke sant om dine erfaringer med Gud, både oppturer og nedturer. 

2. VÆR YDMYK OG RESPEKTFULL 
Lytt til folk uten å korrigere dem hver gang de sier noe du er uenig i. Vær respektfull ved å 
vise forståelse og medfølelse, uten å gå på tvers av dine egne overbevisninger. 
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3. VÆR PÅ RETT STED FØR VANSKELIGHETENE  
Hvis du oppriktig har vist deg som en god venn for noen over tid, så vil tilliten folk har til 
deg være på plass når de virkelig trenger en venn. Da vil de også være mer åpen for å 
høre din historie. 

4. LEGG MERKE TIL DEM, FORTELL DEM, SPØR DEM 
Tren øynene dine til å lese situasjonen du står i, slik at du ser mulighetene til å vitne. Når 
du ser en åpen dør, fortell hvordan Jesus har forandret deg, tilgitt deg og frelst deg. Så 
spør du dem om deres historie og hvordan du kan be for eller med dem. 

Slik deler du historien din: 

1. FORTELL HVORDAN LIVET DITT VAR FØR DU MØTTE JESUS 

2. FORTELL HVORDAN DU MØTTE JESUS 

3. FORTELL HVORDAN JESUS HAR FORANDRET LIVET DITT ETTER DU BLE FRELST 

Det er det samme mønsteret vi ser når vi leser Paulus’ vitnesbyrd i Apg 26,2-23. Han viser også 
ydmykhet og respekt for kong Agrippa som han vitner for.  

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


• Er du klar til å forsvare det håp du har i Kristus? Hvordan vil du svare på 
spørsmålene «Hva tror du på?» Og «Hvorfor tror du på Jesus?». 

• Hva er grunnen til at du ikke vitner (i de situasjonene hvor du ikke gjør det)? 

• Ta deg tid til å reflektere over din egen historie med Jesus og hvordan du kan 
fortelle den.


