TÄNK OM...
Bild 1. Förberedelser. Teckna de två orden högst
upp (där det sedan ska stå TÄNK OM), under
orden som ska stå TÄNK OM förbereder tre ord,
överst ska stå RIK, därefter UNG och slutligen
CHEF. Längst ner på vänster sida ska det senare
stå fullständig/fullkomlig. Ordet på höger sida
högst upp ska stå GUD, därefter fyll i ofullständigt
synd och under en kulle.

Jag ska berätta om en man, det kunde även varit en kvinna, men nu handlar historien om en man.
Vad kan vi kalla den här mannen? (Be publiken ge ett förslag på ett namn.)

Bild 2. Den här mannen var något som vi alla vill vara.
Vad kan det vara? Han var RIK (se bild 2). Vad skulle
du köpa om du var rik? Han kunde gå in till närmsta
galleria och köpa allt han önskade sig utan att fundera på
om pengarna räckte.Flera personer som blir rika blir det
kanske senare i livet, men den här mannen blev det också
när han var… vad kan nästa ord vara? UNG (bild 2).Är
det flera av er som känner er unga? Den här mannen var
ung och hade hela livet framför sig och kunde därför
använda alla sina pengar många år till. Så, den här
mannen var både rik och ung. Vad mer kan man önska
sig i livet? Det var faktiskt något vi har missat, vad tror ni
det kan vara? Måla CHEF (se bild 2). Vad står det här?
Han var chef. Det betyder att han hade anställda i sitt
företag och kunde även bestämma på jobbet. Visst skulle
det vara häftigt?

Bild 3. Ofta i mitt liv kommer detta
upp i mina tankar. Måla TÄNK
OM. Vad står det här? Tänk om…
om vi går till oss själva, visst
kommer detta upp i våra tankar?
Tänk om jag var rik… ung… chef…
då skulle våra problem i livet vara
lösta, eller hur?

Bild 4. Vi kan läsa (i Bibeln, i Matt 19:16-30)
om en ung och rik man som kom till Jesus och
frågade “vad är det mer som fattas av mig för
att få evigt liv?”. Vet ni vad Jesus svarade
honom? Han svarade “gå och sälj allt du äger
och ge till de fattiga”. Vet ni varför Jesus
svarade så? Vad hade den rike mannen glömt?
Måla GUD. Vad kallas det när man glömmer
Gud och tänker mer på sig själv? Måla SYND.
Den här mannen trodde att han var… måla
fullständig eller fullkomlig. Ser ni vad som
står här? Det är kanske ett svårt ord. Det
betyder att man är fri utan brister. Det är ingen
utav oss som är utan brister, och inte heller
den här mannen.

Bild 5. Dessa synder kan vara som en
mur (måla över synder med den svarta
penseln så att det ser ut som en mur). Gud
valde att komma till världen för att bli ett
med våra synder och dö på korset, gör
sedan ett kors av muren. Jesus som är
Gud dog för våra synder, måla spikar på
höger och vänster sida om korset och
blodet rann från hans händer, måla blod
(med den röda penseln). Därefter lades
han i en grav (måla en grav vänster om
korset). Men han stannade inte kvar i
graven, utan han uppstod (måla en pil
uppåt vänster om graven).

Bild 6. Så för att komma till Gud, behöver vi
vara rika? Nej (stryk över rik). Behöver vi
vara unga? Nej (stryk över ung). Behöver vi
vara chefer? Nej (stryk över chef). Vi behöver
tänka om och… måla VÄND OM (under
TÄNK OM). Vi behöver vända om. Vända
om till GUD och tro på det han gjorde på
korset.

Om du vill veta mer om Jesus, kom gärna
fram och prata med oss som står här idag eller
ta emot ett traktat så kan du läsa om vad Jesus
kan göra för dig.

