
Dela din tro på internet 

 

1. Vår tids viktigaste evangelisationsredskap 

 

Gud förtjänar kärlek och tillbedjan från de människor som Jesus gav sitt blod för.  

  Alla människor behöver Jesus och det är en mänsklig rättighet, vår förstfödslorätt, att 

få höra om honom. När vi lärt känna Gud och lever i tillbedjan till honom är det vår uppgift 

att dela evangeliet med dem som inte hört.         

 Bäst resultat får evangelisation när man bygger nära och personliga relationer. Det är 

kärleken, inte vår vältalighet eller intelligens, som gör störst intryck på människor. Samtidigt 

finns det utöver våra personliga relationer en mängd verktyg för att nå ut till stora mängder 

människor.              

 Av alla de verktyg som finns för att dela evangeliet är internet utan tvekan det 

kraftfullaste och samtidigt minst utnyttjade. Människor över hela världen är uppkopplade till 

nätet, och många lever sina liv mer där än i den ”verkliga” världen.    

 Att använda sig av internet för att dela evangeliet är kostnadseffektivt och har 

potentialen att nå enorma mängder människor, även de som lever i stängda länder dit 

missionärer har svårt att gå.           

 Tyvärr har den kristna kyrkan inte insett kraften i att använda internet! Kristen närvaro 

på nätet har blivit allt vanligare men i regel rör det sig om församlingshemsidor, och interna 

bloggar/ forum för redan kristna. Få använder internet som ett verktyg att nå människor 

med evangeliet!             

 Sekter, villolärare och extrema islamister är dock väldigt aktiva med att sprida sin tro 

på nätet. Detta har också resulterat i att dessa grupper får allt fler anhängare.  De få kristna 

grupper och individer som är verkligt aktiva på nätet tenderar att vara missnöjda och bittra. 

Fokus är ofta kyrkors/ ledares fel, och vidlyftiga spekulationer om antikrist och den sista 

tiden. Andra öser ur sig hat och galla mot islam, new age, samhället etc.    

    

 

 



Istället för att föra människor till frälsning och ett kristet liv väcker dessa kategorier avsmak 

hos vanliga, och normala människor. Det är dags att vi som Kristi kyrka tar tag i utmaningen 

att dela vår tro på internet! Det här häftet vill hjälpa dig, dina vänner, och din församling på 

vägen. 

Jonny Martinsson, ungdomspastor Pingstkyrkan Karlstad, 

 missionsledare All Nations 

 

PS. 

 De bästa internetverktygen, och hemsidorna för att dela evangeliet är antagligen inte 

uppfunna ännu. Kanske är du den Gud vill använda till att skapa dem?!    

OBS. Många kristna delar oreflekterat länkar, filmer etc. från villolärande och icke kristna 

sekter som mormonerna a.ka. ” Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga”, eller Jehovas vittnen. 

Var noggrann med att du delar ett sunt och sant kristet material när du evangeliserar på 

nätet. ( I slutet av häftet finns exempel på bra kristna hemsidor och material som man kan 

använda) 

 

2. Vad du kan göra 

 

Bara fantasin sätter gränserna för hur du kan använda internet för att dela budskapet 

om Jesus med dina vänner, och människor långt borta. Nedan följer några exempel 

på vad du kan göra. Sök den Helige Andes ledning och bli internetmissionär på det 

sätt Gud leder dig.. 

 

1. Gilla och följ bra kristna facebooksidor, twittrare, bloggar, hemsidor etc. Det 

kommer bygga upp dig i din tro, och utrusta dig med både kunskap och material 

att dela med troende- och icke troende vänner. 

 



2. Använd sociala medier: facebook, twitter, instagram för att tipsa om en bra 

kristen bok som du läst. Eller varför inte göra en you tube-recension av boken. 

 

3. Starta en you tube kanal där du delar ditt vittnesbörd om vad Gud betyder för 

dig, vad Jesus gjort i ditt liv, svarar på frågor om din tro, sjunger en sång om du 

kan det etc. ( Känn inte att du måste ha något märkvärdigt vittnesbörd om 

narkotikamissbruk och människor som uppstår från de döda. Vad Jesus betyder 

för dig duger bra! Givetvis kan du också lägga upp videos om annat än din tro.  

undvik dock sådant som har en negativ inverkan på ditt exempel och vittnesbörd) 

 

4. Ladda upp bra kristna filmer, musik, predikningar etc. på youtube eller vimeo. 

Gilla och öka på så sätt spridningen/ rankningen på bra videos som redan finns på 

plats. ( Undvik sekteristiska videos med spekulationer om antikrist, eller kritik mot 

andra kristna. Prioritera sådant som visar människor på Jesus och hur man blir 

frälst, vad det kristna livet handlar om!) 

 

5. Börja twittra, och dela bibelord som betyder mycket för dig, länka till bra kristna 

webbsidor, berätta om positiva saker som Gud gjort under veckan, saker som 

händer i kyrkan etc.  

 

6.  Starta ett Instagram eller Flickr-konto och få utlopp för din kreativa förmåga. Lägg upp 

bilder på vad som händer i kyrkan och i ungdomsarbetet, Vackra bilder på naturen, din 

familj, vänner eller dig själv ;)  och dela med dig av bibelord, vittnesbörd, din tacksamhet 

och kärlek till Gud. 

 

7. Starta en blogg där du utöver vardagen och olika intressen, också delar ditt personliga 

vittnesbörd, skriver om det kristna livet mm. 

 

8. Skriv och uppdatera artiklar på Wikipedia. Skriv en artikel om din församling, pastor, 

Kanske kan du skriva något om er verksamhet på er kommuns Wikipedia sida etc. ( Se 

alltid till att du har koll på fakta när du skriver något) 

 



9. Skriv recensioner på kristna böcker och filmer på ex Amazon, Adlibris etc. Genom att en 

bra kristen bok får recensioner blir fler människor benägna att köpa och läsa den.  

 

10. Dela ett bra citat från din pastor, ungdomsledare, eller från andra kristna ledare på valfri 

social media. 

 

 

11. Retweeta, gilla, reposta etc. starka och träffande inlägg om kristen tro. Detta gör att 

sidorna/ inläggen blir sedda av fler människor, och att dina vänner får del av Guds ord. 

Kanske blir de också nyfikna och börjar ställa frågor. Frågor som du förstås gärna och 

villigt svarar på!  

 

12. Checka in på Facebook när du är i kyrkan, på ungdomssamling etc. det sprider 

informationen om din församling, och skapar nyfikenhet hos människor. 

 

13.  Gör en google mapsrecension av din eller någon annan bra kristen församling! Gå till: 

www.maps.google.com  och skriv något positivt om din upplevelse av församlingen i 

fråga.  

 

14. Finansiera en facebookannons som delar evangeliet med tiotusentals. All Nations är en 

svensk missionsorganisation som arbetar med mission på Facebook. För att finansiera en 

annons som delar evangeliet på svenska eller något annat språk, kontakta 

info@allnations.se            

  Du kan också själv skapa en annons som delar ett effektivt kristet material. ( för 

förslag och ex. se: ”Material du kan använda” nedan.) För att se hur du skapar en annons 

på facebook gå till: joshuaproject.net/resources/articles/facebook_and_the_unreached 

 

 

15. När du ”# hasstaggar något # kan det trenda och få en högre rankning och spridning på 

nätet. Hasstaga konferenser, ungdomsevent och satsningar mm.  ( Ex. Nyhem, Torp, 

Hampe, Unite etc) 

 

16. Internet är fullt av chattforum, bloggar, facebookgrupper etc.  Det finns många sådana 

forum som inte är uttalat kristna men som är fulla av människor som är andliga sökare.  

Involvera dig i samtal, ge ditt vittnesbörd, och presentera kristen tro.    

http://www.maps.google.com/
mailto:info@allnations.se


  ( Undvik debatt med diskussionslystna! Det för sällan med sig någon god frukt.  

Det viktigaste är inte att få sista ordet, utan att man på ett kärleksfullt sätt lyckas visa på 

Jesus. Om en diskussion börjar bli hätsk är det dags att avsluta, annars riskerar du 

förstöra det du sått ut. Låt dig ledas av den Helige Ande, och hänvisa gärna till någon av 

hemsidorna nedan           

  OBS. du behöver själv känna efter om du har den andliga mognad som behövs för att 

dela evangeliet på ett visst forum/grupp. Om du blir mer påverkat på ett negativt sätt, än 

du påverkar på ett positivt sätt är det klokt att överlåta ett visst forum till mer mogna och 

starka kristna!) 

 

17. Kommentera och länka på bloggposter, You tube videos, Twitter, Google+ etc. ( Se till att 

alltid hålla en positiv och kärleksfull ton i allt du säger och gör!    

 Sök gärna, och kommentera på inlägg om ex. Gud, Jesus, den Helige Ande, religion, 

sanning, tro, familj, omvändelse, tacksamhet nåd, förlåtelse, meningen med livet, kärlek, 

evigt liv, himlen, helvetet, Bibeln, andlighet mm.) 

 

18. Bli internetmissionär genom en organisation med internet som arbetsfält.  Som volontär 

kan du vara med och svara på frågor om kristen tro och hjälpa människor in i ett kristet 

liv. ( För mer info se:  globalmediaoutreach.org) 

 

19. Svara på frågor om kristen tro på Yahoo answers.  

 

 

20. Starta en hemsida. Den behöver inte handla enbart om din tro. Tvärtom kan den med 

fördel handla om något intresse du har ex. motorcyklar, akvariefiskar, bakning, träning 

etc. På så sätt får du besökare på din sida som inte skulle vara intresserade av en 

renodlat kristen hemsida. Eftersom Jesus är viktigast i ditt liv kommer du naturligt också 

dela om vad Gud betyder i din vardag, gjort i ditt liv mm. 

 

21. Använd Facebookevents och liknande för att bjuda in till särskilda samlingar i kyrkan, 

gemenskapsträffar där tron är en naturlig del etc.  

 

 

 

 



Ex. på ämnen att skriva/ tala om: 

 

Dela vad kristna tror om Gud, Jesus, Guds kärlek, nåd, förlåtelse, frid, Frid med Gud, 

meningen med livet. Liv efter döden, himlen, frälsning…      

Vem är Gud? Vad betyder Gud för mig? Vad är Bibeln och vad betyder den för mig, Vad 

är kyrkan och vad betyder den för mig? Vad händer efter döden?  Goda relationer, det goda, 

godhet, barmhärtighet, ondska, Vad är bön? Hur kan man be?      

 Kan man tro fast man tvivlar? under och tecken, helande jag eller någon i min närhet 

varit med om, mitt dop, Jesus i relation till andra religioner, vad något jag lärt mig om Gud, 

Bibeln eller mig själv lärt mig, och vad det betyder för mig etc. 

 

Att tänka på 

 

OBS. de flesta kristna är rädda för att dela sin tro online och skäms för att tala om Jesus. 

Andra staplar bibelverser på varandra och talar aldrig om något annat än Gud. Var frimodig, 

men vis och balanserad i det du delar.          

 Ditt ” jätteradikala” statement eller omvändelsebudskap kanske imponerar på dina 

kristna vänner, men frågan är om det för icke-kristna närmare Gud?! Sociala medier lämpar 

sig sällan för predikningar eller debatter. Livsberättelser och personliga erfarenheter är dock 

något som har en stor möjlighet att påverka. 

Undvik ett religiöst språk som dina vänner inte förstår och studera gärna vad dina 

vänner delar, och vad de gillar, kommenterar på och följer. På så sätt kan du lättare dela 

sådant som de tycker känns relevant och intressant.  

Du behöver inte veta allt om Bibeln eller kristen tro för att kunna vittna.  Ett ” vittne” i 

en domstol förväntas inte redogöra för vad den inte sett och upplevt. Ett vittne berättar det 

den vet och varit med om. Det räcker mycket längre än du själv tror. Det är svårt att säga 

emot människors upplevelser.         

 Du kommer aldrig ha svar på alla de frågor som människor har, du är inte Gud. Ändå bör 

du sätta dig in i svaren på vanliga frågor som människor har om kristen tro.  ( Din 

pastor/präst/ ungdomspastor hjälper dig gärna, se också länkarna i detta häfte)  

 Om du inte kan svara på en fråga någon ställer, var inte rädd för att erkänna det. Säg: 

”Jag vet inte, men jag ska försöka ta reda på det och återkomma till dig.” i slutändan är det 

den Helige Ande och Guds ord som omvänder människor, och vår kärlek, inte vår kunskap är 

det kraftfullaste vapnet. 

 



3. Material du kan använda 

Nedan följer exempel på bra hemsidor och material som du kan använda när du delar 

evangeliet på internet, men också för att bygga upp din egen tro.  

Hemsidor 

Jesus.se  

Hemsida om Jesus, människors vittnesbörd, och med möjlighet att få en gratis ”Jesusbibel” 

Mystory.me 

Hemsida med människors vittnesbörd.  

gudalskardig.com 

Hemsida som presenterar ” de fyra andliga lagarna.” 

agapesverige.se 

Har webbshop med traktater och Jesusfilmer på olika språk. 

jesusfilmmedia.org 

Jesusfilmen och andra filmer på fler än 1000 olika språk. 

globalrecordings.net 

Världens största samling av ljudinspelningar på olika språk. Bibelns berättelser 
återberättade, lärjungaskapsmaterial mm.  

Indigitube.tv  

Kvalitativa spelfilmer som presenterar evangeliet på olika språk. Finns även på You Tube. 

morethandreams.org 

Kvalitativa filmatiseringar om muslimer som mött Jesus genom uppenbarelser och drömmar. 
Finns på olika språk. 

the-good-way.com 

Resurssida med böcker och häften som delar och förklarar evangeliet. Förklarar skillnaderna 
mellan kristen och muslimsk tro. Finns på flera språk och är bra både för att undervisa 
kristna och för att dela evangeliet med muslimer. 

Lmabdallah.be 

Liten bok i berättelseform förklarar kristen tro för muslimer. Finns på flera språk. 

 



En kristen läser Koranen 

Kort gratisbok som presenterar skillnader och likheter mellan Bibeln och Koranen. Bra för dig 
som vill vittna för muslimer. ( finns tillgänglig på credoakademin.nu) 

tvinterplay.se 

Tv program, och videoklipp om människors livsberättelser, reportage etc. Allting är på 
svenska! 

thehopeproject.com 

En multimedia film som presenterar evangeliet med början i skapelsen och fram till Jesus. 
Finns på flera språk. 

Laravjesus.com 

Hemsida med många bra resurser. Presenterar evangeliet och grunderna i ett kristet liv. 

Godlife.com 

Engelska motsvarigheten till laravjesus.( Se ovan) 

 hittagud.se 

Hemsida på svenska som presenterar evangeliet genom videoklipp och personliga 
vittnesbörd. Bra och fräsch hemsida. ( visitkort och ” snäpptior” med länkar till hemsidan 
finns att köpa hos Agape Sverige, se ovan.) 

Knowinggod.net 

Motsvarigheten till hittagud.se ( se ovan). Finns på en mängd språk. 

Everystudent.com 

Inriktad f.a på ungdomar och unga vuxna, men en väldigt bra resurssida för alla åldrar. Svarar 
på de vanligaste frågorna om kristen tro. Det finns också möjlighet att ställa frågor om tro, få 
hjälp att börja studera Bibeln mm. 

Credoakademin.nu 

Apologetisk hemsida på svenska. Bra föreläsningar och artiklar om tro och vetande, svåra 
frågor i Bibeln etc. 

Rom1017.se 

Hemsida med bra predikningar på svenska. 

Nygeneration.se 

Kristen skolgruppsorganisation. Har bla. en you tube kanal med tips på hur man kan dela sin 
tro. 

 



Bli internetmissionär 

globalmediaoutreach.com 

Missionsorganisation som arbetar med evangelisation på internet. Har en mängd hemsidor 
som presenterar evangeliet.  Erbjuder också möjligheten att engagera sig som 
internetmissionär. 

internetevangelismday.com 

Resurssida med information och hjälp för att evangelisera på internet.  

joshuaproject.net 

Resurssida om världens minst nådda folk. Har många bra tips på hur man kan be, och 
engagera sig.  

 

Facebook 

Allnations.evangelium 

Facebooksida som presenterar nyheter om vad Gud gör runtom i världen. Möjligheter att be, 
ge och engagera sig.  Bra resurssida för att bli inspirerad och utrustad i sitt kristna liv och 
missionsengagemang. 

Här &Nu & i hela världen 

Facebookgrupp för missionsintresserade. Här har du möjlighet att dela och få del av resurser 
och missionsmöjligheter. 

Jesus idag 

Facebooksida som delar människors livsberättelser och möten med Jesus. ( se. Jesus.se) 

Jesus for all 

Den engelska motsvarigheten till Jesus idag. 

 

Mobilappar 

Bibeln ”Youversion ” 

Bibeln i din mobil. Finns i hundratals översättningar och språk. Bibelläsningsplaner, ljudbibel 
mfl. resurser. Har fler än 1,6 miljarder nedladdningar. 

Words of Jesus daily 

Jesu ord från Bibeln levereras till din mobil varje dag. Möjlighet att dela bibelorden med 
vänner via email, sms och sociala media. 



God Tools 

Hjälpmedel för att dela din tro.  Ger dig en mängd resurser rakt in i mobilen, och går att 
använda även när du saknar tillgång till internet. 

Jesus film media 

Jesusfilmsappen. Filmen om Jesus mfl resurser. på fler än 1000 olika språk. 

5fish 

Världens största samling av ljudinspelningar på olika språk. Bibelns berättelser 
återberättade, lärjungaskapsmaterial mm. Smidigt att dela med vänner. 

 

Unreached of the day 

Be för en onådd folkgrupp varje dag 

 

Övriga mediaresurser 

Passion of the Christ, The Bible 

 

Tryckt material 

Jesusbutiken.se 

Billiga biblar med vittnesbörd, biblar på olika språk mm. 

wmpress.org 

World Missionary Press distribuerar bibeltraktater på hundratals olika språk. Traktaterna 
skickas ut gratis till församlingar och privatpersoner. 

 

Kurser 

encounteringislam.org 

Den kanske bästa kursen för att förstå, älska och som kristen nå muslimer. Finns som 
onlinekurs. Kursboken kan också köpas separat. 

perspectives.org 

Grundläggande och samtidigt utförlig kurs i mission. Kanske en av de kraftfullaste 
missionsutbildningarna i vår tid. Finns som onlinekurs. Kursboken kan också köpas separat. 

 



Producerat av All Nations januari 2015 

Detta material får fritt spridas och användas.   

Har du frågor om detta material, eller har det fått betyda något för dig. Hör gärna av dig till oss med 

dina frågor eller uppmuntran!  ( info@allnations.se) För mer info om All Nations och vårt arbete att 

nå de minst nådda med evangeliet se: allnations.se, eller Facebook: allnations.evangelium  
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