
ALLA KAN NÅ NÅGON  
TILLSAMMANS KAN VI NÅ VÄRLDEN 

BLI EN DEL AV  
GO MOVEMENT OCH 
100 STÄDER I SVERIGE!
100 miljoner kristna runt om i 
världen kommer att dela med 
sig av frälsningsbudskapet 
under maj 2021 och 100 städer (maj-aug 21).
Föreställ dig vilken inverkan detta kommer att få på din om-
givning, stad, ditt land och världen! 
Gud kan använda din berättelse för att förändra liv för alltid.  
Om vi alla står tillsammans, kan vi nå fram till EN MILJARD  
människor genom Guds nåd. DU KAN - GÖR DET! 

APRIL Be för 5 personer och få träning. 
MAJ-AUG Dela evangeliet med fem eller fler personer. 
JUNI-DEC Håll kontakten och träna de som blev frälsta. 

Jesus Kristus evangelium är 
hoppet om evigt liv.  J esus 
dog på korset av kärlek till 
oss. Den tredje dagen stod 
han upp från de döda. 
Han är enda vägen till Gud 



STEG 1: BÖRJA ETT SAMTAL  
Om du vill nå människor med evangeliet måste du först få deras up-
pmärksamhet och sedan lyssna noga och hitta en kontaktpunkt. 
• Starta ditt samtal med något i din vardag.
• Ställ en fråga, som “har du någonsin hört att Gud älskar dig?” 
• “Får jag berätta om det bästa som någonsin har hänt mig? “
• Vet du säkert att du kommer till himlen en dag?  

DIN BERÄTTELSE  
Du kan dela din personliga berättelse i tre huvudpunkter. 
• Hur såg ditt liv ut utan Jesus? 
• Hur lärde du känna Jesus? 
• Vad har förändrats i ditt liv sedan dess? 
Du kan också berätta hur du hittade ett syfte och mening, hur du fick 
frid eller hur Gud helat dig.  

STEG 2: DELA EVANGELIET
 GUD ÄLSKAR MIG   

Det var Guds plan från början att vara vän med mänskligheten.  I början 
levde mänskligheten i fred och harmoni med Gud.  
Gud såg allt han hade gjort, och det var mycket bra. — 1 Mos 1:31 

TRE STEG I PERSONLIG EVANGELISERING



 JAG LEVER BORTVÄND FRÅN GUD 
Mänskligheten bestämde sig för att gå sin egen väg och vände sig bort 
från Gud. Istället för att kunna leva i frid och harmoni med varandra 
ser vi lögner, hat, svartsjuka, och vi missar att leva upp till det som 
kännetecknar Guds helighet.  
Det finns ingen som lever rätt, inte ens en enda... - Rom 3:10

 JESUS GAV ALLT FÖR MIG  
Gud är helig och rättvis och kan inte tolerera vår synd. Synd betyder 
separation från honom. Gud visade sin kärlek genom att sända sin 
enda son, Jesus Kristus, till vår värld för att dö på korset för alla. Jesus 
tog straffet för vår skuld på sig själv. På den tredje dagen stod Jesus 
upp från de döda. Han lever idag och har öppnat vägen till Gud. 
Ty så älskade Gud världen att han gav sin ende Son, för att den som tror 
på honom inte skulle förgås utan ha evigt liv. - Johannes 3:16 

 VILL JAG FÖLJA JESUS? 
Våra goda gärningar kommer aldrig att räcka till för att vi ska komma 
in i himlen. Det finns bara ett sätt: att bekänna Jesus som Herre och 
frälsare och ångra sina synder.  
Om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att 
Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Rom 10:9

STEG 3: LEDA EN PERSON TLL KRISTUS 
Beslutet att följa Jesus är det viktigaste beslutet i livet. Fråga personen 
om denne vill göra Jesus till sin Herre och Frälsare. Be denna enkla 
bön tillsammans med personen: 

BÖN  ”Herre Jesus, jag tror att du är Guds Son. Jag tror att du dog för 
mina synder. Förlåt mig mina synder och kom in i mitt liv. Jag tror att 
du steg upp från de döda och lever i dag. Jag tar emot dig som min 
Herre och Frälsare. Jag kommer att följa dig resten av mitt liv. Amen.” 

NÄSTA STEG  För att hjälpa till med dessa steg, förklara de viktigaste 
aspekterna av det kristna livet, det vill säga att döpa sig, att be till Gud 
och att läsa bibeln dagligen samt bjud in till kristna möten, personliga 
samtal, till din grupp. Visa sidan: www.jesus.se med härliga vittnes-
börd, länk till Alpha. 



MY  5   (MINA 5)
Be för 5 personer i maj-aug 2021  
och nå dem med evangeliet. 
SKRIV ner namnen på fem  
personer som behöver Jesus 
BE för dem varje dag. 
SÖK möjligheter att dela Jesus  
med dem. 
När vi ber rör sig Gud! (Matt 7:7-8)
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DELA DINA VITTNESBÖRD 
på sociala medier: #gomovement och  
info@sverigebonen.se

Registrera dig på:  
www.100stader.nu och 
www.go2020.world 

LÄRJUNGASKAP
En viktig del av att leda någon till Kristus är att hjälpa denne att växa i sin 
tro på följande fem sätt: 
• Bibeln - Uppmuntra dem att läsa Bibeln dagligen. 
• Bön - Bön betyder att prata med Gud - vi kan göra det var som helst. 
• Dop - stöd dem i att uttrycka sin tro genom dop. 
• Gemenskap - tillbringa tid med andra troende. 
• Att vittna - Utrusta den nya troende till att dela med sig av evangeliet. 
När personen överlåter sitt liv till Jesus, förklara då för honom / henne 
att vi genom Jesus kan prata med Gud och upptäcka hans plan. Bygg 
upp en relation, be för och bjud in honom / henne till ett kristet möte.
Besök go2020.world för mer information och whatsmystory.org om du 
behöver hjälp med att formulera ditt vittnesbörd.


