Bibel & samtal
Hur är man en lärjunge i vardagen?
idag:
Hur möter vi personer runt omkring oss som är
ointresserade av kristen tro?
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Vad säger Bibeln?
Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.
(Rom 10:17)

Vad säger Bibeln?
Jag sade: Vem är du, Herre? Och Herren svarade: Jag är Jesus, den
som du förföljer. Men stig upp och stå på fötterna! Ty jag har visat mig
för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till vad du har sett och
till det jag kommer att visa dig, när jag räddar dig undan ditt eget folk
och undan hedningarna. Till dem sänder jag dig, för att du skall öppna
deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt
till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och
arvslott bland dem som är helgade.
(Apg 26:15-18)

Vad säger Bibeln?
De elva lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade
befallt dem att gå. Och när de såg honom, tillbad de honom, men andra
tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har
fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till
lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn
och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er
alla dagar intill tidens slut."
Matt 28:16-20

Video (2:30 min)
How can I evangelize my friends and family without pushing them away?
(GotQuestions.org)

Samtalsfråga
Vad tänker du på när du lyssnar på videon och bibeltexterna?
Rom 10:17
Apg 26:15-18
Matt 28:16-20

Vad säger Jesus?
●

“Han kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt över orena andar, så att de
kunde driva ut dem och bota alla slags sjukdomar och krämpor.” (Matt 10:1)

●

”Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem: Ta inte vägen till hedningarna och gå
inte in i någon samarisk stad. Gå istället till de förlorade fåren i Israels folk.” (Matt 10:5-6)

●
●
●
●

Makt att kunna agera
Ett uppdrag för alla
Israels folk först-> lättare och mer effektivt
Ringar på vattnet

Vad säger Jesus?
●

“Förkunna på er väg att himmelriket är nära. Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena
och driv ut demoner; ge som gåva vad ni har fått som gåva. Skaffa inte guld eller silver eller
koppar att ha i bältet, ingen påse för färden, inte mer än en enda skjorta, inga sandaler och
ingen stav. Ty arbetaren är värd sin mat.” (Matt 10:7-10)

●

Nåden, Guds gåva

●

Lita på Gud

Vad säger Jesus?
●

“I varje stad eller by ni kommer till skall ni ta reda på vem som är värdig där och stanna hos honom
tills ni skall vidare. Stig in i huset med en fridshälsning, och om huset är värdigt skall det få den frid
ni önskar det. Men om det inte är värdigt skall den friden vända tillbaka till er. Om man inte tar emot
er eller lyssnar till era ord, så lämna det huset eller den staden och skaka bort dess damm från era
fötter. Sannerligen, det skall bli lindrigare på domens dag för Sodoms och Gomorras land än för en
sådan stad.” (Matt 10:11-15)

●

Respektera om någon inte vill ta emot budskapet

Vad säger Jesus?
●

Var visa när ni möter de utomstående och ta vara på varje tillfälle. Ert tal ska alltid vara vänligt,
kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en. (Kol 4:5-6, Svenska folkbibeln 2015)

●

Ta vara på varje tillfälle

●

Tala vänligt men med sälta

Samtalsfråga
Hur kan vi evangelisera idag?
Vad har du för erfarenheter av att prata tro med icke kristna?

Är det något du upplevt svårt?
Tänker du att man måste förbereda sig?
Hur ska man tänka på balansen mellan att vara tydlig och visa respekt?

Ska man vara annorlunda eller ska man smälta in?

Ska man vara annorlunda eller ska man smälta in?
Romarbrevet 12:2
Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar…
Efesierbrevet 4:22
Därför ska ni sluta leva som förut; ni skall lägga av er den gamla människan, som går under,
bedragen av sina begär.
Joh 15:19
Om ni tillhörde världen skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen, utan
jag har kallat er ut ur världen, och därför hatar världen er.

Ska man vara annorlunda eller ska man smälta in?
1 Kor 9:19-12
Fri och oberoende av alla har jag alltså gjort mig till allas slav för att vinna så många som möjligt.
För att vinna judar har jag för dem varit som en jude.
För att vinna dem som står under lagen har jag för dem varit som en som står under lagen, fast jag
själv inte står under lagen.
För att vinna dem som är utan lag har jag för dem varit som en som är utan lag, fast jag inte är utan
Guds lag, jag har ju Kristi lag.
För att vinna de svaga har jag inför dem varit svag. Allt har jag varit inför alla, för att åtminstone
rädda några. Allt gör jag för evangeliets skull, för att också jag skall få del av dess löften

Samtalsfrågor
Ska man vara annorlunda eller ska man smälta in?
Hur hanterar du själv den här balansen?

Extra fråga: Vilka områden är icke-förhandlingsbara och vilka kan man tumma på?

Vad är vår utgångspunkt när vi vittnar om vår tro?
Carl Medearis “Speaking of Jesus - the art of not-evangelism”
Undersökning: “Christianity” vs “Jesus from Nazareth”.
Många positiva till personen Jesus – en bra utgångspunkt
Har vi fokus på Jesus och Jesu undervisning?
Börjar vi med att förklara innebörden av Jesu död och uppståndelse?
Vill vi för mycket för snabbt?
Är vi hemma i Jesu undervisning?

Samtalsfråga: Vad är vår utgångspunkt när vi vittnar om vår tro?

Slut
nästa träff - 6 april 19:00
Hur ska vi förhålla oss till kulturen runtomkring?

Fördjupning, vidare läsning, videos
Hur möter vi personer runt omkring oss som är ointresserade av kristen tro?
●

Kursmaterial: Hur man vittnar med Andens kraft (agapesverige.se)

●

Bok “Ut ur saltkaret” av Rebecca Manley Pippert

●

Varför evangelisera? (engelska, text) https://www.gotquestions.org/why-evangelize.html

●

Hur kan man evangelisera? (engelska, text + video) https://www.gotquestions.org/evangelize-friends-family.html

●

Bok “Speaking of Jesus - the art of not-evangelism” av Carl Medearis

●

Carl Medearis talar om att vittna med fokus på Jesus https://www.youtube.com/watch?v=lMfYYn0-4Xk

