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Styrka från Gud 
Kerstin Oderhem I Evangeliet till alla folk I Del 6 av 13 

Sammanfattning 

Profeterna och evangelierna kan sammanfattas med att Jesus skulle lida, dö, uppstå från de döda 
och att den som omvänder sig kan få förlåtelse. Det är om detta som lärjungarna är kallade att 
vittna om. Men för att kunna göra det behöver lärjungarna måste stanna och vänta tills kraften 
kommer. Jesus sänder Helige Ande som flyttar in i de troende och ger dem kraft, förmåga och 
frimodighet att vara vittnen trotts motstånd, förföljelse och svårigheter. 

Att vara ett vittne innebär att beskriva det man varit med om. För lärjungarna handlade det om 
att de var där, de såg vad som hände och vad Jesus gjorde. De kände honom. De var vittnen till att 
profetiorna blivit uppfyllda. För oss alla handlar det om att dela med oss om det vi varit med om så 
att andra också vill vända sig till Gud. 

Kraften från Gud kräver inte övning eller att vara på ett visst sätt. Den är en gåva från Gud. Den 
kommer inte heller ersätta rädsla, ovisshet eller svårigheter, utan vara närvarande mitt i och 
genom den. Att vittna handlar inte om oss. Det handlar om honom. Han kan göra långt mer än vi 
kan greppa eller förstå. 

Reflektion- & Samtalsfrågor 
- Efter att ha hört Kerstins undervisning, är det något specifikt som du fastnar för? 
- Har du fått vittna om Jesus för någon som inte känner honom? Berätta. 
- Har du upplevt att du blivit rustad av Guds kraft i eller inför en specifik situation eller uppgift? 
- Reflektera över vad det innebär för dig att vara ett vittne? Vilka är du kallade att vitta för? Hur 

skulle det kunna gå till? 
- Hur fick du själv först höra om evangeliet? Var det någon som delade det med dig? 

Bibelställen 
- Lukasevangeliet 24:40-53 
- Johannesevangeliet 21:15-19 
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