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1. Du är… du har ……  du kan …… 

Du är, du har och du kan vad Guds ord säger 
Du är vad Bibeln säger att du är. Du har det Bibeln säger att du 
har. Du kan göra det Bibeln säger att du kan göra. 

Guds ord är Guds tankar 
I Guds ord finns Guds tankar. Vad tänker Gud om dig? 

Gud har höga tankar om dig 
Jes 55:8-9 ”Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte 
mina vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himlen är högre 
än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina 
tankar högre än era tankar.”  

Till Guds ord finns också Guds kraft knutet  
Gud kan förverkliga det han har tänkt.  
Hebr 4:12 ”Ty Guds ord är levande och verksamt.”  

Guds tankar förvandlar vårt liv  
Eftersom Guds kraft är knuten till Guds ord, så förvandlar det 
människor. Det kommer att förvandla ditt liv. 
 Rom 12:2 (1981) ”Anpassa er inte efter denna världen, utan låt 
er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan 
avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom 
och är fullkomligt”.  
När du börjar tänka Guds tankar så kommer ditt liv att förvandlas 
till det bättre, eftersom Guds tankar är högre än våra tankar.  

Guds tankar gör att du lyckas i livet 
När du tänker Guds tankar lyckas du. När du läser Guds ord eller 
lyssnar till det, så är det för att du skall ta emot det och leva  
utifrån det. Guds ord kommer att påverka och förändra ditt liv. 
Ps 1:1-3 (1981) ”Säll är den man som inte vandrar i de 
ogudaktigas råd och inte träder in på syndares väg, ej heller 
sitter där bespottare sitter, utan har sin lust i Herrens lag och 
tänker på hans lag både dag och natt. Han är som ett träd, 
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planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i sin tid, och vars 
löv inte vissnar. Och allt vad han gör, det lyckas väl.”   
Här beskriver Bibeln någon som låter Guds ord prägla 
hans/hennes liv.  
Vad blir då resultatet?  Det står att allt han/hon gör lyckas väl. 
Du kommer att lyckas i livet Vad är det maximala man kan 
förvänta av ett fruktträd. Jo, att det bär frukt och det vissnar inte  
Om du låter Guds ord och Guds tankar få prägla ditt liv, så lovar 
Guds ord att ditt liv skall lyckas.  

Guds ord ger dig framgång 
Jos 1:8 ”Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på 
den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som 
är skrivet i den. Då skall du lyckas i det du företar dig, och då 
skall du ha framgång.” 
Om Josua lät Guds ord prägla honom, så att han tänkte Guds 
tankar. Och sedan levde sitt liv utifrån dessa tankar, så skulle han 
ha framgång och lyckas i allt han gjorde. Gör som Josua, låt 
denna bok få påverka och prägla dig. Då kommer också du att 
lyckas med allt du företar dig, och du kommer att ha framgång.  

Du är Guds villiga medarbetare 
1 Kor 3:9-10 ”Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds 
åker, en Guds byggnad. Efter den nåd som Gud gav mig har jag 
som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger 
nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger.”  
Gud vill att du skall arbeta med honom i hans verk. 
Vad gör du som Guds medarbetare? 

Du tar emot från Gud 
”ni är en Guds åker”. Vad förväntas av en åker?  
Man förväntar att åker skall ta emot. Den skall ta emot det som 
sås, vatten, sol med mera. Det enda som åkern gör är att ta emot.  
Hebr 6:7 ”Ty en åker som dricker regnet som ofta faller på den 
och som ger god gröda åt dem som den brukas för, den åkern får 
välsignelse från Gud”.   
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Det står att den åker som tar emot och sedan bär frukt, har Guds 
välsignelse. Guds medarbetare skall vara villig att ta emot, och 
genom det bära frukt. Du har mycket att ta emot från Gud 

Ta emot Guds nåd 
Du behöver ta emot Guds nåd. Du är en ofullkomlig och du 
arbetar bland ofullkomliga människor då är Guds nåd viktigt. 
2 Kor 6:1 ”Som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot  
                   Guds nåd så att den blir till nytta.”  

Ta emot Guds ord  
Som Guds medarbetare behöver du vägledning och instruktioner 
därför är det viktigt att du tar emot Guds ord.  
Apg 7:38 "Han tog emot levande ord för att ge dem vidare till  
                 oss"  

Ta emot Guds Ande 
Du behöver Guds resurser. Guds Ande förmedlar förmåga till dig 
som Guds medarbetare så gör som  
Joh 20:22”Tag emot den helige Ande!” "  

Ta emot människor 
Du behöver också medarbetare Jesus säger att ta emot andra 
människor är som att ta emot Jesus själv.  
Matt 10:40 ”Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar 
emot mig tar emot honom som har sänt mig.”  

Du kan bygga upp  
Det andra som en Guds medarbetare gör är att bygga upp. 
”ni är en Guds åker och en Guds byggnad”.  
1 Kor 3:10 ”Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en 
kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på 
den. Men var och en bör se till hur han bygger.”  
Vad gör man på ett bygge? Man bygger. Ett bygge är en 
byggnad som ännu inte är färdigt. Det är något som pågår. Om du 
är ett bygge och de runt omkring dig är byggen, så är det din och 
andras uppgift att bygga. 
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Hur skall du bygga? Vilka val har du? Du kan riva, vara passiv 
eller vara med och bygga upp.  
Din och alla andras uppgift är att bygga upp. Att bygga upp ditt 
liv och andras så att de blir till de bästa liv som Gud tänkt. 
Rom 15:2 ”Var och en av oss skall tjäna sin nästa, till hans bästa 
och hans uppbyggelse.”.  
1 Kor 14:26 "Allt skall syfta till att bygga upp"  
Rom 14:19 ”Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och 
den ömsesidiga uppbyggelsen”.  
Att bygga upp är syftet och strävan i ditt liv, både dig själv och 
andra  

Du kan bygga upp genom att ge ut det du fått 
Som medarbetare till Gud är du villig att ta emot mycket från 
Gud, men du är också villig att ge ut det du fått.  
1 Kor 11:23 ”Jag har själv tagit emot från Herren vad jag 
meddelade er” Han tog emot från Gud och gav det vidare till 
andra. Mose gjorde på samma sätt 
Apg 7:38 "Han tog emot levande ord för att ge de vidare till oss"  
Matt 10:8 ”Det ni har fått som gåva, ge det som gåva.”  

 
Frågor till  Du är… du har ……  du kan …… 
 
Vad betyder Guds tankar i ditt liv? 
Jos 1:8, Jes 55:8-9, Rom 12:2, Hebr 4:12, Ps 1:1-3 
 
Vad tar en Guds medarbetare emot?  
Matt 10:40, Joh 20:22, Apg 7:38, 2 Kor 6:1 
 
Vad bygger en Guds medarbetare med?  
Matt 10:8, Apg 7:38 
 
Vad skall du göra med det du tar emot från Gud?   
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2. Du är Kristi sändebud 

Du är Guds villiga medarbetare, du är också Kristi sände bud.  
2 Kor 5:17-6:2 ”Alltså, om någon är i Kristus är han en ny 
skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. Allt kommer 
från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och 
gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade 
världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras 
överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi 
är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom 
oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. Den som inte 
visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att 
vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Som medarbetare 
uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till 
nytta. Han säger ju: Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig 
på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens 
dag”.  

Du är sänd i Kristi ställe 
Du är en himmelsk ambassadör, du är Kristi ambassadör. Du talar 
och handlar i stället för någon annan. Både ditt budskap och din 
auktoritet kommer från honom och Han backar upp dig. 
Om du till exempel skulle vara Sveriges ambassadör så skulle 
Sverige tala genom dig. Du talar det som de regerande i Sverige 
vill att du skall tala. Det betyder också att de står bakom och 
backar upp det du sagt. 
Joh 20:21 "Som Fadern har sänt mig så sänder jag er"  
Jesus var sänd av Fadern, och talade för honom. På samma sätt 
har han sänt dig och du för hans talan här på jorden.  
Vilket är det  budskap som han har sänt dig att tala? 

Du har världens bästa budskap 
2 Kor 5:19”Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig 
själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och 
han har anförtrott åt oss försoningens ord”.   
Ett budskap som ställer människor inför en Gud som älskar dem.  
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2 Kor 5:21 ”Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt 
ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför 
Gud.”  
Ett budskap om att Gud offrade sin Son för vår skull. Att han 
betalade ett pris för vår skull som ingen annan har gjort. 
Ett budskap om förlåtelse, upprättelse, befrielse och helande. 
”Han tillräknade inte människorna deras överträdelser” 
  

Hur går det till när en människa får del av detta budskap?  
Rom 10:14-15 ”Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte 
har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som 
de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen 
predikar? Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev 
utsända? Det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som 
förkunnar det goda budskapet. Och hur skulle några kunna 
predika, om de inte blev utsända?”  
De behöver tro på det. Men för att kunna tro måste de få höra, 
och för att få höra måste något tala budskapet, och för att kunna 
tala budskapet måste någon vara sänd. Du är sänd för att tala 
budskapet så att andra skall kunna komma till tro. 

Du har ett budskap som Gud står bakom 
När du talar det budskap som Gud sänt dig att tala, då backar 
himlen upp det du säger.  
Mark 16:20 ”Och de gick ut och predikade överallt, och Herren 
verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de 
tecken som åtföljde det”.  

Du har ett budskap som människan tar ställning till   
De kan välja att ta emot eller att förkasta budskapet. Som Kristi 
sändebud vill du göra allt du kan för att de skall ta emot.  
2 Kor 6:1 ”Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Som 
medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att 
den blir till nytta.”  
Människan måste säga Ja till Jesus, då räddas de från att gå evigt 
förlorade till att få evigt liv. Om man inte säger ja säger man nej.  
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Du kan få se resultat nu 
När du förmedlar detta budskap så kommer en del att säga nej 
och en del kommer att säga ja. Det betyder att du kan få se 
människor ta emot budskapet nu.  
2 Kor 6:2 "Nu är den rätta stunden nu är frälsningens dag"  
Hur skall du göra för att få se människor ta emot? 

Du kan ställa människor inför ett avgörande nu 
Efter att du har förmedlat budskapet så kan du ställa frågan:  
Vill du ta emot Jesus nu? Om de säger JA så blir de frälsta. 
Därför stod det att du skulle be och uppmana dem att ta emot.  

Du kan få se människor ta emot Jesus nu 
Alla kanske inte säger ja med en gång, en del behöver tid på sig. 
Men några kommer att göra det, du kommer se människor ta 
emot Jesus. 
Apg 16:30 ”Vad skall jag göra för att bli frälst?”  

Du kan vara med om det härligaste på jorden nu 
Det finns inget som är bättre för en människa än att få ta emot 
Jesus. Det finns inget bättre för en troende än att få föra en annan 
människa fram till frälsningen. Du är Kristi sändebud, Du har 
världens bästa budskap, du kan få se resultat nu 
 

Frågor till Du är Guds sändebud 
 
Vems sändebud är du? 2Kor 5:20 
 

Vad är handlar budskapet om? 2 Kor 5:19-21 
 

I vilken ordning kommer tro, tala, sänd, höra? Rom 10:14-15 
 

Vad måste människor göra med budskapet?  2 Kor 6:1 
 

När är den rätta tiden att ta emot Jesus? 2Kor 6:2   
 

Vad kan du göra för att människor skall ta emot Jesus?  
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3. Du är en människofiskare 
Du är Guds medarbetare, Kristi sändebud och människofiskare.  
Mark 1:16-18 När Jesus gick ut med Galileiska sjön, fick han se 
Simon och hans bror Andreas kasta ut nät i sjön, för de var 
fiskare. Jesus sade till dem: ”Följ mig, så skall jag göra er till 
människofiskare.” Genast lämnade de näten och följde honom”.  
Vad är en människofiskare? Det är en människa som räddar 
andra från att gå förlorade till ett evigt liv. 

Du är en yrkesmänniskofiskare 
Att vara en människofiskare är din kristna livsuppgift. Du är en 
yrkesfiskare inte en fritidsfiskare. Du är först och främst 
människofiskare sedan dina studier eller arbete. Det betyder inte 
att du skall sluta att studera eller arbeta men att du skall vara en 
människofiskare där du är.  
Det är en kallelse till alla människor som följer Jesus 
Mark 1:18 "de lämnade genast sina nät och följde honom"  
Denna kallelse betyder inte att du skall lämna det du gör, men att 
du skall vara en människofiskare var du än befinner dig. 

Du är en vanlig människofiskare  
De flesta av oss är vanliga människor och det räcker gott. En man 
sa så här "Gud måste älska vanliga människor eftersom han gjort 
så många av oss".  
Andreas. Han förde sin bror Petrus, (Joh 1:40-42) en liten pojke, 
(Joh 6:8-9) och några sökare, (Joh 12:20-22) till Jesus.  
Andreas var Simon Petrus bror. De flesta visste vem Simon 
Petrus var, men Andreas visste man inte, så därför sa man han är 
bror till Simon Petrus. Han var en av oss vanliga människor som 
är människofiskare. 

Du har världens viktigaste arbete 
Att vara människofiskare är världens viktigaste arbete.  
1 Kor 9:19, 22 -27”Eftersom jag är fri och oberoende av alla, 
har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler. …För 
alla har jag blivit allt, för att jag i varje fall skall frälsa några.”  
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Rom 9:3 ”Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild 
från Kristus i mina bröders ställe – mina landsmän efter 
härstamning.”  
Paulus var beredd att göra vad som helst för att kunna rädda 
människor. Han var en människofiskare som tog sin uppgift på 
allvar. Varför är det så viktigt? 

Du har ett arbete med evighetskonsekvenser 
Det avgör om människor skall gå evigt förlorade eller om de skall 
få evigt liv. Efter livet så finns det två utgångar den ena är till 
himlen den andra är till helvetet.  
Matt 25:46 ”Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de  
                     rättfärdiga till evigt liv.”  
Avgörande för vilken utgång det blir beror på vilken ställning 
människan har tagit till Jesus. Frälsningen betyder att man bytt 
sida och går den väg som för till himlen.  
Kol 1:13 ”Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i  
                 sin älskade Sons rike.”  

Du har ett arbete med himmelska intressen 
Det står att änglarna tjänar i samma uppdrag som du.  
Hebr 1:14 ”Är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att  
                   tjäna dem som skall ärva frälsningen?”  
Det är fest och glädje i himlen när människor tar emot Jesus. 
Luk 15:7 ”Jag säger er: På samma sätt blir det glädje i himlen 
över en enda syndare som omvänder sig. – inte över nittionio 
rättfärdiga som ingen omvändelse behöver.”  

Du har ett arbete med härliga framtidsutsikter 
Ett arbete som för med sig lön både här i tiden och i evighet  
Dan 12:3 ”De förståndiga skall då lysa som himlavalvets ljus, 
och de som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor, alltid 
och för evigt”.  
Ingen som satsar sitt liv på att rädda andra människor kommer att 
ångra sig när det blir avlöningsdag. 
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Du kan vinna människor nu 
Luk 5:1-11 ”En gång när Jesus stod vid sjön Gennesaret och 
folket trängde sig inpå honom för att höra Guds ord, fick han se 
två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem 
och höll på att skölja näten. Jesus steg då i en av båtarna, den 
som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. 
Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. När 
han hade slutat tala, sade han till Simon: ”Far ut på djupt vatten 
och lägg ut era nät till fångst.” Simon svarade: ”Mästare, vi har 
arbetat hela natten och inte fått något. Men på din befallning vill 
jag lägga ut näten.” De gjorde så och fångade en så stor mängd 
fisk att näten höll på att gå sönder. Då vinkade de åt sina 
kamrater i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de 
kom och fyllde båda båtarna, så att de var nära att sjunka. När 
Simon Petrus såg det, föll han ner för Jesus och sade: ”Gå bort 
ifrån mig, Herre, jag är en syndig människa.” Ty han och alla 
som var med honom hade slagits med häpnad över den fångst de 
hade fått, också Jakob och Johannes, Sebedeus söner, som 
fiskade i lag med Simon. Men Jesus sade till Simon: ”Frukta inte. 
Härefter skall du fånga människor.” Och de drog upp båtarna på 
land, lämnade allt och följde honom.”  
Vad lär oss den här berättelsen om att rädda människor?  

Du kan rädda människor när du agerar på Jesu ord 
”Far ut på djupt vatten och lägg ut era nät till fångst.” 
 Det var inte Petrus egen idé utan det var på Jesu initiativ. Petrus 
var själv tveksam men förståndig han sa  
”Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på 
din befallning vill jag lägga ut näten.”  
Om Jesus säger något så är det viktigt att lyssna och lyda. Du kan 
också rädda människor när du handlar på Guds ord.  
Matt 28:19-20 ”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.”  
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Har Jesus sagt till dig vad du skall göra. Då kan du också göra det 
Han har sagt. 
Du är en människofiskare, du har världens viktigaste arbete, du 
kan vinna människor nu 
 

Frågor till du är en människofiskare 
 
Vad vill Jesus göra dig till? Mark 1:16-18 
 
Vilka människor kan bli människofiskare?  
 
Hur viktig är denna uppgift? 1 Kor 9:19, 22-27, Rom 9:3 
 
Varför är det så viktigt? Dan 12:3, Matt 25:46, Luk 15:7 
 
Varför är det så viktigt att rädda människor? 
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4. Du är Jesus vittne 

Apg 1:8 ”Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få 
kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judéen och 
Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”  
Vi är hans vittnen, du är Jesu vittne. 

Du är ett vittne som berättar vad du sett och hört 
1 Joh 1:1-2 ”Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi 
med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer 
rörde vid – om Livets Ord är det vi vittnar. Ja, livet 
uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar 
för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för 
oss.”  
Vad är det Gud vill att du skall vittna om? När man kallar ett 
vittne till en rättegång så skall han/hon inte berätta om allt de hört 
och sett, utan de skall vittna om något speciellt. Det kan vara det 
de sett och hört i samband med en olycka, ett brott eller något 
annat. När Bibeln här säger att du är ett vittne så är det något 
speciellt du skall vittna om. 

Du är ett vittne som berättar om Jesus 
Apg 1:8 ”mina vittnen”  
Du är Jesu vittne. Och du har samma uppdrag som den helige 
Ande du skall vittna om Jesus  
Joh 15:26-27”När Hjälparen kommer, som jag skall sända er 
från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall 
han vittna om mig. Också ni skall vittna, eftersom ni har varit 
med mig ända från början”.  
Vad har du upplevt och upptäckt av Jesus? Det är det du skall 
vittna om 

Du har världens bästa kraft  
Det var när den Helige Ande kom över dig som du skulle bli Jesu 
vittne. Du har den helige Andes kraft. Det är den bästa kraft som 
finns i universum.  
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Du har världens starkaste kraft 
Det är den bästa kraften, och det är den starkaste kraften. Den är 
starkare än mörkrets krafter, den är starkare än dödens krafter.  
Rom 8:11 ”Och om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda 
bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra 
också era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i 
er”.  
Ef 1:19-21 ”med denna kraft verkade han i Kristus, när han 
uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida 
i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och 
herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i 
denna tidsålder utan också i den kommande.”  
Det är denna kraft som finns i dig. Den helige Andes kraft som är 
överlägsen alla nedbrytande krafter. Du har denna kraft i dig.  

Du har världens mest positiva kraft 
Bibeln beskriver också hur denna kraft påverkar människor.  
Luk 4:18-19 ”Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig 
till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig 
för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att 
ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren”.. 
Resultatet blir glädje, frihet och helande. Den helige Andes kraft 
verkar på detta sätt genom ditt liv.  
Apg 10:38 ”hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige 
Andes kraft, han som gick omkring och gjorde gott och botade 
alla som var i djävulens våld, ty Gud var med honom”.  
Guds Ande i Jesus gjorde det möjligt för Jesus, att göra gott och 
bota människor. Den helige Andes kraft verkar på samma sätt i 
ditt liv. Du har världens bästa kraft i dig. 

Du kan vittna med kraft 
Apg 1:8 "ni skall få kraft när den helige Anden kommer över er ".  

Du kan vittna med överbevisning 
Vi lever i ett informationssamhälle, ett samhälle där vi översköljs 
av information. Det viktigt att vittna i den helige Andes kraft.   
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Joh 16:7-8 ”Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att 
jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till 
er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er. Och när 
han kommer, skall han överbevisa världen om synd och 
rättfärdighet och dom”.  
Det är den helige Ande som överbevisar människor du vittnar för. 
Det är också genom den helige Andes kraft, som du kan bota 
sjuka och befria människor från onda andar. Det är ytterligare ett 
sätt att överbevisa människor om att det du säger är sant.  
Mark 16:20 ”Och de gick ut och predikade överallt, och Herren 
verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de 
tecken som åtföljde det”.   

Du kan vittna med frimodighet 
I en del sammanhang du är i kan du bli hånad och förlöjligad. Det 
finns också människor som misstror dig och en del kanske 
kommer att hota dig. Den helige Ande vill ge dig frimodighet.  
Apg 4:29-31 ”Och nu, Herre, se hur de hotar oss, och hjälp dina 
tjänare att frimodigt predika ditt ord, genom att du räcker ut din 
hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige 
tjänare Jesu namn.” När de hade slutat att be, skakades platsen 
där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande 
och predikade frimodigt Guds ord”.  
Du kan vara frimodig trots motstånd tack vare den helige Ande. 

Du kan se människor bli förvandlade 
När den helige Ande kom in i lärjungarna så gick lärjungarna ut, 
och började vittna om Jesus. Människor som hörde dem blev 
påverkade, och överbevisade. 
Apg 2:37”Bröder, vad skall vi göra?”  
Resultatet blev att många omvände sig och tog emot Jesus 
Apg 2:41 ”de som då tog emot hans ord döptes, och så ökade 
antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen”.  
När du vittnar om Jesus i den helige Andes kraft kan du få se 
människor i din närhet bli förvandlade. Du är Jesu vittne, Du har 
världens bästa kraft, du kan vittna med kraft 
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Frågor till du är Jesus vittne 
 
Vad sa Jesus att du skulle få kraft att bli? Apg 1:8 
 
Vad gör ett vittne? 1 Joh 1:1-2 
 
Vad skall du vittna om? Joh 15:26-27 
 
Hur är den helige Andes kraft? Rom 8:11, Apg 10:38 
 
Vad gör den helige Andes kraft? Joh 16:7-8, Apg 4:29-31 

 
Vad innebär det för dig att du är Jesu vittne? 
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5. Du är Guds tjänare 

Att vara Guds tjänare är en stor förmån för en kristen.  
Tit 1:1”Guds tjänare” 1 Kor 4:1 ”Kristi tjänare”  
På samma sätt som Paulus var Guds tjänare så är du Guds tjänare  

Gemenskapen med Jesus är grunden för ditt liv i tjänst 
Relationen med Jesus är den viktigaste relationen i ditt liv.  
Joh 15:5 ”Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i 
mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni 
ingenting göra”. 
Det är utifrån gemenskapen med Jesus som du kan göra det Gud 
kallat dig att göra.  

Du är i tjänst för Gud och tjänar Hans vilja 
1 Tim 1:12 ”Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus 
Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog 
mig i sin tjänst”.  
Din uppgift är att göra Hans vilja i den tid du lever i.  
Apg 13:36 "som på sin tid tjänat Guds vilja" 
Att tjäna är din nya livsstil, det är inte en titel utan något som du 
gör. Det är ditt nya liv, det är något naturligt. Det är samma 
livsstil som Jesus hade. 
Fil 2:5-7 ”Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han 
var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom 
segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt 
då han blev människa”.  

Du har sagt Ja till ett liv i tjänst 
Matt 3:13-17 ”Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid 
Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra 
honom och sade: ”Det är jag som behöver döpas av dig, och du 
kommer till mig.” Jesus svarade honom: ”Låt det ske nu. Ty så 
bör vi uppfylla all rättfärdighet.” Då lät han det ske. När Jesus 
hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Och se, himlen 
öppnades, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och 
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komma över honom. Och en röst från himlen sade: ”Denne är 
min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje.”  
Dopet beskrivs i Bibeln som en begravning och en uppståndelse.  
Rom 6:4 ”Vi är alltså genom dopet till döden begravda med 
                 honom, för att också vi skall leva det nya livet”  
Det är en begravning av det gamla livet, ett liv där du var en 
tjänare åt synden. Det är också en uppståndelse till det nya livet, 
som är ett liv i tjänst för Gud.  
Rom 6:11,13 "Så skall också ni se på er själva: ni är döda från 
synden och lever för Gud i Kristus Jesus”. ”Ställ inte era lemmar 
i syndens tjänst, som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er 
själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era 
lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten”  
När du döps så säger du ett tydligt Ja till ett liv i Guds tjänst. 

Du kan tjäna Jesus 
Vad är förutsättningarna för att kunna tjäna Jesus? 

Du kan tjäna Jesus med ett rent hjärta 
Hebr 9:13-14 ”Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan 
från en kviga, stänkt på de orena, helgar till yttre renhet, hur 
mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från 
döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden. Ty Kristus 
har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer 
åt Gud”.  
Viljan att tjäna Gud finns i ett rent hjärta, det är förutsättningen 
Jes 6:1-8 ”I det år då kung Ussia dog, såg jag Herren sitta på en 
hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde 
templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar: 
Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och 
med två flög de. Och den ene ropade till den andre: ”Helig, 
helig, helig är HERREN Sebaot, hela jorden är full av hans 
härlighet.” Rösten från den som ropade fick dörrposterna och 
trösklarna att skaka, och huset blev uppfyllt av rök. Då sade jag: 
”Ve mig, jag förgås! Ty jag är en man med orena läppar och jag 
bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett 
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Konungen, HERREN Sebaot.” Då flög en av seraferna fram till 
mig. I hans hand var ett glödande kol, som han med en tång hade 
tagit från altaret. Med det rörde han vid min mun och sade: ”När 
nu detta har rört vid dina läppar, har din missgärning tagits ifrån 
dig och din synd är försonad.” Och jag hörde HERRENS röst. Han 
sade: ”Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare?” 
Då sade jag: ”Här är jag, sänd mig!”   
Efter det att hans synd var borta så kom viljan att tjäna. Om du 
har ett rent hjärta och har fått uppleva syndernas förlåtelse så kan 
du tjäna Gud. Du inte bara kan utan du vill också tjäna honom. 

Du kan tjäna Gud med ett lydigt hjärta 
Att tjäna Gud betyder att du lyder Gud och hans vilja för dig. Du 
väljer frivilligt att lyda Gud. Det kan du bara göra om du har ett 
rent hjärta, det är hjärtas lydnad. Att välja att lyda Gud visar att 
du är ödmjuk i ditt hjärta.  
Fil 2:8 ”ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på 
             korset”.  
Du har ett rent hjärta som valt att lyda Gud. Du är beredd att göra 
Guds vilja även om det ibland innebär att det kostar dig något.  
Rom 6:16-17 ”Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon 
och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder, 
antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, 
vilket leder till rättfärdighet? Men Gud vare tack! Ni var syndens 
slavar men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni 
blivit överlämnade åt”.  
Här står det att du har blivit lydig i 81:års översättning står det 
att du ”valde att av hela ert hjärta lyda” Det innebär att det är ett 
frivilligt val du gjort. Ditt rena hjärta har gjort ett val, du har valt 
att lyda Gud. 

Du kan tjäna Jesus med ett hjärta fyllt av kärlek 
Att du tjänar beror på att du har ett rent hjärta som har valt att 
lyda Gud. Men också att detta rena hjärta är fyllt med kärlek, en 
stark kärlek till Jesus och till andra människor.  
Vad frågade Jesus Petrus?   
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Joh 21:15-17 ”När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: 
”Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa?” Han 
svarade: ”Ja, Herre, du vet att jag har dig kär.” Jesus sade till 
honom: ”För mina lamm på bete.” För andra gången frågade 
han: ”Simon, Johannes son, älskar du mig?” Han svarade: ”Ja, 
Herre, du vet att jag har dig kär.” Jesus sade till honom: ”Var en 
herde för mina får.” För tredje gången frågade han: ”Simon, 
Johannes son, har du mig kär?” Petrus blev bedrövad över att 
Jesus för tredje gången frågade: ”Har du mig kär?” och han 
svarade: ”Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär.” Jesus 
sade: ”För mina får på bete”.  
Jesus frågar dig samma sak: Älskar du mig? Den frågan får du 
själv besvara. Om du kan säga ja, då vet vi att du också får en 
viktig uppgift från Jesus.  

Du har sagt ja till att tjäna på grund av kärlek 
Att du har valt att tjäna Jesus beror på att du älskar Jesus.  
Joh 14:31 ”Men för att världen skall förstå att jag älskar Fadern 
och gör som Fadern har befallt mig, så stå upp och låt oss gå 
härifrån”.  

Du kan tjäna Gud framgångsrikt 
När du tjänar Gud med ett rent och lydigt hjärta. Med ett hjärta 
fyllt av kärlek, så kommer du att bli framgångsrik i din tjänst.  

Du kan få se resultat av din tjänst 
Apg 10:19-20 ”Petrus tänkte ännu på synen, när Anden sade till 
honom: ”Se, tre män söker dig. Gå ner och följ med dem utan att 
tveka, för det är jag som har sänt dem.”  
Petrus var först tveksam, men han valde att vara lydig och göra 
det Gud bad honom om. När han gjorde det skedde detta.  
Apg 10:44-48 ”Medan Petrus ännu talade föll den helige Ande 
över alla som hörde ordet. Alla troende judar som hade följt med 
Petrus häpnade över att den helige Andes gåva blev utgjuten 
också över hedningarna. Ty de hörde dem tala med tungor och 
prisa Gud. Då frågade Petrus: ”Inte kan väl någon hindra att 
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dessa blir döpta med vatten, när de liksom vi har tagit emot den 
helige Ande?” Och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi 
namn. Sedan bad de honom stanna några dagar.”  
När du tjänar Gud på detta sätt med ett rent hjärta som lyder Gud 
och som älskar honom då kommer du att bli framgångsrik i din 
tjänst och du kommer att leva ett meningsfullt och betydelsefullt 
liv. Du är Guds tjänare  
 

Frågor till du är Guds tjänare 
 
Vad kallade Paulus sig? Tit 1:1, 1 Kor 4:1 
 
 
Vilken inställning skall du ha i livet? Fil 2:5-7 
 
 
Vad gjorde Jesus innan sin offentliga tjänst?  Matt 3:13-17 
 
Hur säger du ja till ett liv i tjänst? Rom 6:4, 11,13 

 
Vad är förutsättningarna för att kunna tjäna Jesus? 
Joh 21:15-17, Rom 6:16-17,  Hebr 9:13-14 
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6. Du är Guds skördearbetare  

Du är Guds medhjälpare, du är Jesu sändebud, människofiskare. 
Du är Jesus vittne och tjänare. Du är också Guds skördearbetare.  
Matt 9:36-38 ”När han såg folkskarorna, förbarmade han sig 
över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde. 
Och han sade till sina lärjungar: ”Skörden är stor, men 
arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut 
arbetare till sin skörd.”  
Vi ser här att Jesu önskan är att du skall vara en skördearbetare.  

Vad menar Jesus med skörden? 
Han menar han människor som är beredda att ta emot Jesus.  
Joh 4:34-35 ”Säger ni inte att det ännu är fyra månader kvar till 
skörden? Men se, jag säger er: Lyft blicken och se hur fälten har 
vitnat till skörd”.  
Efter Jesus sagt detta kom många människor kom till tro på 
honom i den staden.  

Vad menar Jesus med skördearbetare?  
Så en skördearbetare är en människa som hjälper andra att 
komma till tro. Du är en skördearbetare. Jesus vill att du skall 
hjälpa andra människor att komma till tro 

När utför skördearbetaren sitt arbete? 
Det är när skörden är mogen. Så tillståndet på åkern avgör när 
skördearbetaren arbetar. Det måste finnas något att skörda för att 
skördearbetaren skall kunna arbeta. 

Hur ser fälten ut? 
Vilken skördearbetare går ut på ett omoget skördefält? 

Fälten är mogna till skörd 
Jesus lärjungar hade varit inne i Sykar. De hade inte lagt märke 
till att där fanns det många människor som var beredda att ta 
emot Jesus. Därför säger Jesus till dem ”Säger ni inte att det ännu 
är fyra månader kvar till skörden?”  De såg ett omoget fält, ett 
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fält som inte var redo att skördas. Och därför handlade de efter 
vad de såg. Jesus sa : ”Men se, jag säger er: Lyft blicken och se 
hur fälten har vitnat till skörd”. Han såg att fältet var moget att 
skörda, och han handlade efter det. 
Be Jesus öppna dina ögon så du ser vilka fält som är mogna? 

Skörden är stor 
Det andra Jesus säger om fälten är att skörden är stor. Det vill 
säga att det är många som är beredda att tro och ta emot Jesus. 
Matt 9:36-37 ”När han såg folkskarorna, förbarmade han sig 
över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde. 
Och han sade till sina lärjungar: ”Skörden är stor, men 
arbetarna är få..” 
Det som gjorde att Jesus såg att det var en stor skörd var när han 
såg människorna och deras tillstånd.  
Ser du det samma som Jesus? Det var när han såg dessa 
människor som han sa ”skörden är stor” Vi vet att idag finns det 
miljoner ja, miljarder av människor som lider. Många lider 
fysiskt, andra själsligt så det är inte alls konstigt att Jesus säger 
samma sak idag, när han ser på människorna i din värld.  
Det finns fler som är beredda att ta emot Jesus, än som är beredda 
att hjälpa människor till tro.  

Du kan bärga skörd 
Hur ser du på din omgivning? Eftersom du är en skördearbetare 
är det naturligt för dig att gå ut och skörda, om du ser ett moget 
skördefält. Då går du ut till dem och presenterar Jesus för dem. 
Hjälper dem fram till en tro på Jesus. 
Apg 5:42 ”Varje dag undervisade de i templet och hemma i 
husen och predikade det glada budskapet att Jesus är Messias”.. 
De spred budskapet varje dag för de såg en mogen skörd  
Apg 2:47 ”de prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och 
Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta”.  
Människor blev frälsta varje dag. Paulus en annan av Jesu 
lärjungar var också övertygad om att skörden var mogen.  
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1 Kor 9:22 ”För alla har jag blivit allt, för att jag i varje fall 
skall frälsa några”.  
När du förstår att skörden är stor och mogen, så kommer du att 
göra allt för att bärga in den. Du kommer att vittna om Jesus och 
hitta olika vägar för att hjälpa människor till tro. 
Du är Guds skördearbetare, du har sanna värderingar och du kan 
bärga in skörd.  

 
Frågor till Du är Guds skördearbetare 
 
Vad är skördearbetarens uppgift?  
 
Hur ser skördefälten ut? Matt 9:36-38, Joh 4:34-35 
  

På vilka sätt kan du hjälpa människor till tro på Jesus? 
 
 

Vad minns du av  
 

- Du är .. Du har .. Du kan ..  
- Du är Kristi sändebud  
- Du är en människofiskare  
- Du är Jesu vittne  
- Du är Guds tjänare  
- Du är Guds skördearbetare 
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