
Stödpunkter för vittnesbörd: 
 
Omvändelseberättelsen  
handlar om vad som hände när du mötte Jesus. 
1: Hur var mitt liv före jag mötte Jesus? 
2: Hur var det när jag mötte Jesus? 
3: Hur är livet efter jag mötte Jesus? 
 
Vandringsberättelsen  
handlar om din livsvandring med Jesus. 
1: Hur länge har jag vandrat med Jesus? 
2: Vad har det gett mig? 
3: Vad har jag sluppit? 
 
Händelseberättelsen  
handlar om en enskild händelse i ditt liv. 
1: Hur var situationen före? 
2: Vad hände? 
3: Hur blev situationen efter? 
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