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DU VITNER FORDI DU HAR SETT OG ERFART NOE 
Dette er det mest grunnleggende som skal til for at du skal vitne om noe til andre. Johannes 
skriver om dette i 1 Joh 1,1-4. I vers 1 står det at de forteller om «Det som var fra begynnelsen, 
det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det som vi har betraktet nøye og våre hender 
har rørt ved, om Livets Ord.» Evangelisten Gypsy Smith sa at «det er fem evangeliet: Matteus, 
Markus, Lukas, Johannes og den kristne. Folk flest kommer ikke til å lese de fire første». Det 
betyr at for noen personer er du kanskje det eneste evangeliet de kommer til å lese. Derfor er 
ditt vitnesbyrd verdifullt og nødvendig. 

EVANGELISERING = Å BLI MED PÅ EN SAMTALE SOM GUD ALLEREDE HAR MED NOEN 
Gud er misjonens Herre. Han er evangeliets grunnlegger og tilbyder. Vi får lov å være med på 
det Gud allerede er i gang med i verden. Han er allerede ute i verden og virker i menneskers liv, 
og det kan vi få lov til å være med på. 

Men det er viktig å si noe om hva evangelisering ikke er: 
1. DET ER IKKE RESERVERT FOR PASTORER OG PROFESJONELLE 

Vi er alle vitner, og å dele de gode nyhetene om Jesus er en oppgave for alle som har 
sett og erfart Jesus i livet sitt. 

2. DET ER IKKE EN GRUNDIG TEOLOGILEKSJON 
Sjeldent får vi muligheten til å dykke dypt i teologiske spørsmål med mennesker som 
har lite eller ingen tro, og det er heller ikke det viktigste. Det viktigste er å dele de 
essensielle sannhetene om evangeliet. 

3. DET ER IKKE EN SLIBRIG SELGERJOBB 
En slibrig selger får deg til å føle deg som et objekt som skal kjøpe noe, altså som noe 
mindre enn det du egentlig er. Men vi vitner fordi Gud og vi bryr oss om mennesker, 
derfor må vi legge til rette for at folk oppfatter det. 

4. DET ER IKKE EN HELLIG MANIPULASJONSTEKNIKK 
Man skal ikke pynte på sannheten og legge fram et redigert bilde av livet med Gud, 
men vi skal være ærlig om hva Jesus har gjort for oss.  

Å VITNE ER Å FORTELLE DIN HISTORIE 
Når du vitner om Jesus, så handler det om å forteller om hvordan du har sett og erfart Jesus i 
ditt liv. Dette gjør du vet å: 1) Fortelle evangeliet med din munn og 2) promotere evangeliet med 
måten du lever livet ditt på. 
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Vi må huske på at Gud har kalt alle troende til å være vitner om Ham. Vår Far elsker alle like 
mye, men de bortkomne er Hans prioritet (se f.eks. Luk 19,10; Mark 2,17). 

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


• På hvilken måte er du «det femte evangelium»? 

• Ransak din egen holdning til evangelisering. Tenker du at det er noe som bør 
overlates til profesjonelle? 

• Hvordan har du sett og erfart Jesus i ditt liv? 

• Hvem var det Jesus kom for å søke å frelse?


