
Mina damer och herrar. Det här är inte ett
måleri, men ett SYNTEST. Hos optikern
kostar det pengar att ta ett syntest, men
slappna av, det här testet är helt gratis. Det
handlar om att se fint på dessa fyra
bilderna. Den första som gissar vad det är,
får en påse godis.

Bild nr, 1 (måla CYKELN). Är det någon som kan se vad detta är? Ja, det är en mexikanare på cykel sett från
ovan, en godispåse till dig. På samma sätt som vi ser mexikanaren ovanifrån, tror jag på att det är en som ser ner
på oss. (Skriv GUD och måla en pil). Jag tror på att Gud har skapat mexikanaren, svensken och norrmannen.
Han känner oss och han har överblick.

Bild nr, 2 (måla de FYRA TASSARNA). Vad är detta? Stämmer! En påse till dig. Det var en björn som klättrar
upp i ett träd. Många människor tror att det med Gud handlar om att göra goda gärningar: hjälpa gamla damer
över vägen och vara snäll och fin, och att vi på det sättet “klarar upp” eller kan närma sig Gud. Men vi kan
omöjligt närma oss Gud eller komma till himlen genom goda gärningar. Det handlar om tro! Det kommer vi till
lite senare, men först nästa bild.

Bild nr, 3 (måla HÅRET). Den är lite svår att se, men om du kollar efter. Rätt. Det är en person som sitter och
läser en väldigt spännande bok, så spännande att håret står rätt upp. Det var världens mest sålda bok han läste,
Bibeln. (Använd ev. ‘Holy Bible’ för att illustrera att Bibeln är en levande bok). Han läste om de 10 budorden,
och insåg det obehagliga. Att han hade brutit buden. Han insåg att han inte kunde leva upp till Guds standard.

Bild nr, 4 (måla TRE RÄNDER). Ser ni vad detta är? Stämmer, en påse godis till dig. Det var en fånge i
fängelse. Det gick upp för mannen med Bibeln att han var som en fånge - han var skyldig gentemot Gud. Han
gillade inte det han läste och hade mest lust till att kasta Bibeln, men då läste han att Gud hade satt i verket en
räddningsplan. Han läste om att Gud själv kom ner på jorden (peka på pilen under Gud), och tog vårt straff på
sig så att vi kunde gå fria. (Läs från Jesaja 53:5.)

Vi har alla syndat mot Gud, men Gud själv tog
straffen. (Måla korset). Gud kom ner på jorden i
mänsklig gestalt som Jesus, och gav sitt liv för oss.
Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Men vad ska
vi göra? Vi måste komma till Jesus på korset och be
honom om… FÖRLÅTELSE. (Använd ev. tricket
‘Dissolvo paper’ för att illustrera förlåtelse.) Läs 1 Joh
1:9.
Om du ber om förlåtelse och tar emot Jesus i tro och
låter honom bli Herre i ditt liv, så kommer du få ett
NYTT LIV här på jorden och ett evigt liv i himlen.
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