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Förberedelser

Avslutande målning

1) INTRO

Kom på någon händelse eller en novell ... kris, skandal, något som bara var i nyheterna "... ibland
ser det ut som det finns PROBLEM (=> måla det innan du säger det!) Överallt vi ser."
2) STORY

"Men idag vill jag att vi ska titta på en mycket speciell typ av problem ... du kan kalla det modern
till alla problem ... frågan är: Vad är ... D
 ET STÖRSTA PROBLEMET? Det kan vara svårt att
fastställa till bara ett. Låt mig vara lite mer specifik ... Vad kan vara det största problemet ... I N ...
(skriv namnet på din stad, t.ex. i Wien/Söderköping/Norrköping) Vad sägs om att du bara tänker på
det tyst. Naturligtvis vill vi inte förolämpa någon närvarande. "
Kanske vill du kort nämna några funderingar som möter människor i ditt område.
”Jag tror att det största problemet i ... är ett mycket personligt problem. Något som kommer till
kärnan i vem vi är. Ett problem vi alla hanterar. Egentligen är det också mitt största problem. ... “
(Kanske med bara två eller tre meningar dela något personligt)
"Här är det. Jag hoppas att du kan läsa min handstil ... Kanske säger du att det inte ens är ett ord.
Ser ut som det största problemet är min stavning, men det saknas fortfarande en bokstav ... ”
=> m
 åla EGO SM (lämna “jag”)

”Jag behöver fortfarande skriva en bokstav till och då blir det förhoppningsvis allt uppenbart. Jag
skulle säga, den grundläggande orsaken till alla problemen omkring oss kommer från detta mycket
personliga problem ... Du kanske hörde detta talesätt innan "Hjärtat i problemet är hjärtets
problem" Det finns ett problem som vi alla har, som en smitta eller virus som vi alla är smittade
med ...
=> m
 åla ett stort “jag”
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Dela något personligt ... Kanske också dela bibelversen från Romarbrevet 3:10 ”Det är så sant vad
den här gamla och kloka boken säger:”Det står ju skrivet:Ingen finns som är rättfärdig, ingen
enda...”

Jag har förstått att jag behöver en lösning på mitt största problem. Men vart kan jag finna det. Vem
kan hjälpa mig med det.
3) EVANGELIET

”Det är något fullkomligt fel med mitt hjärta och tankesätt. Kanske kan jag förbättra mig lite, men
jag kan inte övervinna rotproblemet. Guds ord målar en mycket tydlig bild av vilka vi är ... kapabla
till verkligt vackra och fantastiska saker ... och samtidigt kan var och en av oss också vara kapabla
till verkligen fruktansvärda saker.
Den underbara nyheten, som förvandlade mig inifrån och ut, är att GUD gjorde något åt ditt och
mitt problem ... Han gav en lösning, ett läkemedel, ett botemedel.
Han gick själv in i vår röra ... han stannade inte långt borta från oss utan blev som en av oss. När
Jesus vandrade på jorden sa han och gjorde fantastiska saker som att läka människor, göra under
som ingen människa kunde göra för att visa att han är mer ... att han är ett med Gud.
Och sedan gav han fritt sitt eget liv... anklagades felaktigt, en orättvis rättegång, torterades och
avrättades ... och hans sista ord var "Fader, förlåt dem ..."
Han dog, placerades i en grav och en enorm sten rullades framför. Allt var över. Till och med hans
närmaste vänner trodde att allt hopp var borta. Men på söndag morgon var graven tom. Jesus
övervann döden för att bevisa att han har makten att övervinna det största problemet vi alla står
inför.
Du förstår, det är alltid ett pris att betalas. Antingen är det du eller jag som får betala
konsekvenserna för de fel valen vi gör… eller det finns någon annan som kan få ut oss från denna
röra...“
4) mitt VITTNESBÖRD (1 min?)

“… när jag var… för första gången i mitt liv så satte jag min tillit till vad Jesus gjorde för dig och
mig…
5) INBJUDAN och AVSLUTANDE ORD

"Hur är det med dig? Inser du att det största problemet i ... också är det största problemet i ditt
eget liv. Inser du att du behöver hjälp för att komma ur den här röran? Vill du ta reda på hur
Jesus vill vara verklig i ditt liv? Det finns bara två steg du behöver göra ...
Först, var ärlig och för all din röra till Jesus
=> måla LITA PÅ HONOM
Är du villig att sätta din tillit till vad Jesus gjorde… Lär känna honom…
För det andra, Jesus utmanar och bjuder in oss att börja leva ett helt nytt liv. Han vill hjälpa dig
kliva ut ur dina gamla vanor och fel väl och fylla dig med glädje och ny motivation…
=> måla FÖLJ HONOM
“Kanske du fortfarande har frågor och tvivel. Inga proböen, du är välkommen att ta med dem. Vad
tror du om att ta ett steg idag och visa att du vill lära känna att Jesus är på riktig… ta då ett steg
framåt och få en gratis broschyr…
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