
ØYER PINSEMENIGHET TABERNAKLET

VITNE 2: 

Bli med i samtalen som Gud har startet
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De seneste tiårene har holdningene til evangelisering endret seg blant kristne. En undersøkelse 
fra USA i 2019 viste at 47% av aktive kristne i millenniumsgenerasjonen (de som er født mellom 
ca. 1980-1995) synes det er helt eller delvis galt å dele ens personlige tro med folk med en 
annen tro i håp om de en dag vil dele den videre. Tallet for den foregående generasjonen (født 
1965-1980) er bare 27%.  
	 David Kinnaman, lederen for de som produserte denne undersøkelsen sier at denne 
studien understreker behovet for å forsterke blant annet troen på at «å evangelisere andre er en 
god ting som er verdig vår tid, energi og investering». Som kristne bør vi jobbe med å motvirke 
denne trenden. Derfor må vi ufarliggjøre det med å hjelpe hverandre å forstå at evangelisering 
handler om å bli med i samtalen som Gud allerede har startet med menneskene ute i verden. Vi 
starter ikke noe nytt, men vi følger etter Gud som går foran oss. 

Vi kan lære noe fra evangelisten Filip. I Apg 8 leser vi om når Filip evangeliserte for en etiopisk 
hoffmann. I denne historien kan vi legge merke til fire ting som lå til rette for at hoffmannen ble 
frelst. 

1. ÅPENT HJERTE 
For det første må vi ha et åpent hjerte for Guds kjærlighet for de bortkomne. For det andre 
må vi ha et åpent hjerte for Guds ledelse og instrukser, slik Filip hadde. Apg 8,26: «En 
Herrens engel talte til Filip…». 8,29: «Da sa Ånden til Filip…». Filip fulgte Guds ledelse. 

2. ÅPNE ØYNE 
Man må også være oppmerksom på sine omgivelser. Ånden hadde sagt til Filip at han 
skulle holde seg nær en vogn på veien. Filip gjorde som Ånden hadde sagt og «(…) 
sprang bort til ham og hørte ham lese (…)». Etter å ha fulgt Åndens ledelse, var han 
oppmerksom på sine omgivelser. Hvis vi starter dagen med et åpent hjerte og følger det 
opp med åpne øyne, kan det hende vi legger merke til noen i mengden. 

3. ÅPEN DØR 
Apg 8,31: «Han ba Filip komme opp». Filip ventet på en åpen dør. Når vi er på rett sted til 
rett tid og har øynene åpne, kan det hende vi opplever at folk åpner sin dør for oss slik at 
vi kan vitne om Jesus for dem.  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4. ÅPEN MUNN 
På et eller annet tidspunkt må vi snakke om evangeliet. Apg 8,35: «Da åpnet Filip sin 
munn og begynte ut fra dette skriftstedet å forkynne evangeliet om Jesus (…)». 

Hoffmannen satt og leste i Bibelen. Gud hadde allerede en samtale gående med denne 
mannen. Vi trenger å huske på hvor viktig det er at vi blir med i den samtalen og vitner til de 
som ennå ikke tror. Hoffmannen ble frelst og døpt fordi Filip ble med i den samtalen. Vi kan gjøre 
det samme. 

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


• Hva tenker du om å dele din personlige tro med folk med en annen tro i håp om 
de en dag vil dele den videre? 

• Har det noen påvirkning på din frimodighet til å vitne å vite at Gud allerede er aktiv 
i verden og har samtaler med mennesker? 

• Har du noen erfaring med å vitne hvor du fulgte eller ikke fulgte noen av disse 
punktene (åpent hjerte, åpne øyne, åpen dør, åpen munn)?


