
december 2011

Vinn dina vänner
Randy Newman
Att dela evangeliet med dem du bryr dig mest om.
Jesus är förbjudet område i många familjer och i vän-
kretsen – eller åtminstone verkar det så. Varför är det 
ofta lättare att dela evangeliet med någon du aldrig 
träffat förut än det är att berätta om Jesus för dem du 
älskar mest?

Evangelisation är inte något som kommer naturligt 
– så är det för de flesta av oss. När vi vittnar för någon 
tycker vi att vi inte låter som oss själva. Det vi säger 
blir konstlat och vårt budskap når inte fram. Sedan 
går vi hårt åt oss själva för att vi inte är frimodiga nog, 
kreativa nog eller tillräckligt effektiva i vår personliga 
evangelisation.

Randy Newman vet mycket väl hur svår denna 
process kan vara. Han är messiansk jude och han har 
lett många av sina familjemedlemmar till tro på Jesus 
som Messias. Han delar i den här boken med sig av 
sin stora erfarenhet på det här området, mycket up-
penbarelse från Skriften och många berättelser med 
andras erfarenheter när det gäller att nå sina nära och 
kära. Han ger åtskilliga praktiska tips om steg du kan 
ta för att bli bättre på att nå fram till de runt omkring 
dig, din familj och dina vänner.
 
Vinn dina vänner kommer att hjälpa den som vill föra 
sina nära och kära in i Guds familj.

om författaren:
Randy Newman har arbetat för Campus Crusade for 
Christ sedan 1980. Han bor i Washington DC i USA 
och har förutom denna bok skrivit Questioning Evang-
elism och Corner Conversations. I Sverige representeras  
Campus Crusade for Christ av Agape Sverige.
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