
VÄRDERINGAR	  
Evangelisation	  
Hope	  for	  this	  nation	  
	  
Grundvärdering	  
Gud	  älskar	  varje	  människa	  villkorslöst.	  Därför	  presenterar	  vi	  Faderns	  kärlek	  genom	  ord,	  
handling	  och	  kraft.	  Vi	  älskar	  och	  visar	  respekt	  för	  den	  vi	  möter.	  	  Guds	  godhet	  leder	  till	  
omvändelse.	  Därför	  är	  vår	  uppgift	  att	  berätta	  hur	  mycket	  Gud	  älskar	  och	  hur	  Jesus	  har	  tagit	  
all	  vår	  synd	  för	  att	  var	  och	  en	  ska	  få	  ett	  nytt	  liv.	  	  
Joh	  15:12.	  Rom	  2:4	  
	  
Att	  presentera	  Faderns	  kärlek	  gör	  vi	  på	  många	  sätt.	  Det	  är	  att	  predika	  evangeliet,	  det	  är	  att	  
be	  för	  någon,	  det	  är	  att	  köpa	  en	  kaffe	  eller	  bära	  någons	  väska.	  Vi	  uppmuntrar	  därför	  var	  och	  
en	  att	  vara	  frimodig	  i	  att	  följa	  vad	  Gud	  visar	  oss	  inför	  varje	  möte.	  
	  
Vi	  delar	  evangeliet	  	  
Vi	  presenterar	  frälsningen,	  nåden,	  Jesus	  som	  enda	  vägen	  till	  Fadern	  och	  varje	  människas	  
räddning	  och	  frihet.	  Vi	  berättar	  att	  Jesus	  har	  dött	  för	  våra	  synder,	  att	  Han	  har	  uppstått	  och	  
ger	  oss	  möjligheten	  till	  ett	  nytt	  liv.	  Vi	  berättar	  att	  var	  och	  en	  kan	  få	  leva	  fylld	  av	  den	  Helige	  
Ande.	  	  
Joh	  1:12.	  Joh	  3:16.	  Joh	  14:6.	  Apg	  2:38-‐39.	  	  
	  
Vi	  delar	  vittnesbörd	  
Varje	  vittnesbörd	  berättar	  om	  vem	  Gud	  är.	  Vittnesbörd	  föder	  tro	  hos	  dem	  som	  hör.	  Dela	  
gärna	  ditt	  vittnesbörd	  eller	  andra	  vittnesbörd	  som	  du	  blir	  påmind	  om.	  
Upp	  19:10	  
	  
Prestationslöst	  
När	  vi	  evangeliserar	  är	  vi	  oss	  själva.	  Det	  ser	  olika	  ut	  hur	  vi	  presenterar	  Guds	  kärlek	  men	  vi	  gör	  
det	  alltid	  utan	  prestation.	  Gud	  är	  den	  som	  förbereder	  hjärtan,	  Han	  lägger	  orden	  i	  vår	  mun	  
och	  kraft	  bakom	  orden.	  Vi	  går	  fram	  som	  Guds	  barn.	  Var	  och	  en	  som	  har	  tagit	  emot	  Jesus	  är	  
fylld	  och	  ledd	  av	  den	  helige	  Ande.	  Därför	  kan	  vi	  frimodigt	  lita	  på	  att	  Gud	  är	  den	  som	  
förbereder	  möten	  med	  människor.	  
	  
Vi	  ber	  frimodigt	  i	  Jesu	  namn	  
Frälsning,	  frihet,	  läkedom	  och	  upprättelse	  sker	  genom	  Guds	  kraft.	  Vi	  tror	  att	  Guds	  vilja	  alltid	  
är	  läkedom	  och	  frihet.	  Där	  Hans	  rike	  fullt	  ut	  råder	  (Upp	  21)	  finns	  inte	  smärta,	  sjukdom,	  skam,	  
synd	  och	  sår.	  Vi	  kan	  därför	  vila	  i	  att	  Guds	  hjärta	  alltid	  är	  läkedom	  och	  frihet	  även	  när	  vi	  inte	  
ännu	  ser	  alla	  bli	  friska.	  Guds	  rike	  bryter	  fram	  men	  är	  ännu	  inte	  här	  i	  sin	  fullhet	  –	  och	  denna	  
spänning	  lever	  vi	  mitt	  i.	  Men	  vi	  tror	  att	  Guds	  hjärta	  alltid	  är	  läkedom	  och	  frihet,	  även	  när	  vi	  
ännu	  inte	  ser	  det	  ske.	  	  
Vi	  ber	  för	  sjuka	  i	  Jesu	  namn.	  Fråga	  om	  du	  får	  lägga	  handen	  på	  lämpligt	  ställe	  och	  fråga	  gärna	  
om	  det	  blivit	  någon	  skillnad	  om	  det	  är	  möjligt.	  Blir	  personen	  inte	  frisk	  -‐	  berätta	  hur	  Guds	  
hjärta	  alltid	  är	  läkedom	  även	  när	  vi	  inte	  alltid	  ser	  helandet	  ske.	  Helande	  uteblir	  inte	  på	  grund	  
av	  att	  den	  som	  ber	  eller	  den	  som	  blir	  bedd	  för	  har	  gjort	  något	  fel.	  Berätta	  hur	  älskad	  
personen	  är	  av	  Gud.	  Blir	  personen	  frisk	  -‐	  berätta	  hur	  mycket	  Gud	  älskar	  personen.	  
	  



Vi	  tror	  att	  varje	  person	  är	  skapad	  för	  Gud	  och	  känner	  igen	  Guds	  närvaro.	  Därför	  ber	  vi	  att	  
personen	  framför	  oss	  ska	  få	  möta	  Guds	  kärlek.	  Evangeliet	  är	  en	  sprängkraft.	  Vi	  presenterar	  
att	  frihet	  från	  bundenhet	  och	  mörker	  finns	  hos	  Jesus.	  	  	  
Mark	  16:20.	  1	  Kor	  2:4-‐5.	  Upp	  21:4.	  Jes	  53:4-‐5.	  
	  
Vi	  lyssnar	  in	  Guds	  röst	  
Vi	  tror	  att	  alla	  som	  tagit	  emot	  Jesus	  hör	  Guds	  röst.	  Alla	  människor	  är	  skapade	  för	  att	  höra	  
Gud.	  Därför	  uppmuntrar	  vi	  till	  att	  vara	  lyhörd	  för	  Guds	  röst.	  Vi	  frågar	  Gud	  om	  kunskapens	  
ord,	  förberedda	  möten	  och	  profetiska	  tilltal.	  Eventuella	  profetiska	  ord	  till	  människor	  vi	  möter	  
delar	  vi	  ödmjukt.	  	  
Joh	  10:3.	  	  
	  
Vi	  lovsjunger	  och	  ber	  på	  platser	  
Bön	  och	  tillbedjan	  skiftar	  atmosfärer.	  Där	  lovsång	  stiger	  bjuder	  vi	  in	  Guds	  närvaro	  att	  ta	  över.	  
Därför	  ber	  vi	  gärna	  och	  lovsjunger	  på	  platser.	  Där	  Guds	  Ande	  är,	  där	  är	  frihet.	  	  
Ps	  22:4.	  1	  Kor	  3:17.	  
	  
Enhet	  
Vi	  går	  ut	  tillsammans	  från	  olika	  kyrkor	  och	  olika	  åldrar	  -‐	  vi	  är	  en	  familj.	  Vi	  delar	  upp	  oss	  i	  
mindre	  team.	  Vi	  är	  gärna	  3-‐4	  st	  och	  tänker	  på	  att	  vara	  “socialt	  bekväma”	  -‐	  vi	  går	  till	  exempel	  
gärna	  inte	  fram	  fler	  än	  två	  stycken	  till	  en	  person.	  Vi	  är	  oss	  själva	  och	  vi	  presenterar	  
evangeliet	  på	  sättet	  som	  det	  är	  naturligt	  för	  oss.	  
Joh	  17:21-‐23.	  
	  
Material	  
Vi	  använder	  en	  flyer	  från	  Hope	  for	  This	  Nation.	  Där	  finns	  en	  presentation	  av	  evangeliet	  och	  
hur	  man	  tar	  emot	  Jesus.	  Det	  finns	  också	  en	  kontakt	  på	  flyern.	  Flyern	  finns	  just	  nu	  översatt	  till	  
engelska,	  arabiska	  och	  farsi.	  Ytterligare	  språk	  finns	  på	  vår	  hemsida.	  	  
	  
Koppla	  vidare	  
Om	  någon	  tar	  emot	  Jesus	  eller	  vill	  bli	  kopplad	  vidare	  -‐	  ta	  med	  personen	  till	  det	  sammanhang	  
där	  du	  finns	  med	  eller	  led	  personen	  till	  oss	  (kontakt@hopeforthisnation.com).	  
	  
	  


