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Exempel från praktiken 
Arne G. Skagen I Evangeliet till alla folk I Del 10 av 13 

Sammanfattning 
I detta avsnitt ger Arne några praktiska exempel från verkliga livet. Framförallt utgår han från 
Living Rock Church i England. De var en församling som inte växte särskilt mycket. Församlingen 
bad att Gud skulle påminna dem om människor som dess medlemmar känner och som är öppna. 
Medlemmarna skrev ner namn på människor de kom att tänka på. Tillslut hade de en lång lista. De 
bjöd tillsammans in alla från listan till kyrkan där de satt ner och samtalade. Efter ca 3 veckor hade 
alla de inbjudna kommit till tro. Detta spreds till fler träffar, kaffebjudningar och hemgrupper. 
Många nya människor kom till tro och blev en del av församlingen. Arnes poäng är att nästan alla 
som kom till tro hade en koppling till församlingen genom att de kände någon. Vi alla känner 
någon och vi alla är i kontakt med 7-8 personer i veckan som är öppna för evangeliet. Vi vet bara 
inte om det. Vi behöver hitta dem och spendera tid med dem. 

Arne berättade även om skördearbetarens livscykel, Odla -> Så -> Vattna -> Skörda. Odla 
handlar om att förbereda jorden. Den kärlek vi fått av Gud, det är den vi kan ge vidare av utifrån de 
vi är. Så handlar om att dela med sig av välsignelse, tex. uppmuntran, gemenskap, etc. Att vattna 
innebär bön, för människor, situationer,  etc. Tillslut kommer skörden. Något av allt det som gjorts 
har tillslut kommit hela vägen fram och blivit skörd. Någon är redo. Här måste Helige Ande hjälp 
oss  att se skörden. Det är Gud som ger skörden. 

En så kallad ”fridens person” är en person som är öppen för evangeliet, som öppnar sitt hem 
för de som evangeliserar. De är också centrala nätverkspersoner som känner många. Kommer de 
till tro är det stor chans att många från deras nätverk också kommer till tro. 

Reflektion- & Samtalsfrågor 
- Efter att ha hörs Arnes undervisning, är det något specifikt som du fastnar för? 
- Vilka känner du som du tror Jesus vill visa dig är öppna för evangeliet? Vad kan du göra för att 

nå dem? 
- Känner du eller har du träffat en ”fridens person”? Hur skulle du beskriva en sådan person? 

Berätta. 
- Vad skulle din församling eller ungdomsgrupp kunna göra tillsammans för att nå människor 

som Living Rock Church i England gjorde? 

Bibelställen 
- johannesevangeliet 3:16 
- Matteusevangeliet 4:18/Markusevangeliet 1:16-20/Johannesevangeliet 1:35-51 
- Apostlagärningarna 2:43-47 
- Romarbrevet 5:5 
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Några norska ord 
høst - skörd 
forskjellig - olika 
spørsmål - fråga 
nabo - granne 
kone - fru 
måte - sätt 
rolig - lugn 
dere - er 
hvordan - hur 
disipler - lärjungar 
menigheter - församlingar 
skriftsted - bibelstycke 
mangler - saknar 
trenger - behöver
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