ALL OR NOTHING
En uppdaterad version av den förlorade sonen (Luk 15:11-24)
Bra gammal OAC Sketchboard presentation, tillämpad av Stefan Höfler
Förberedelser

Avslutande målning

1) INTRO
Bra att du är här idag. Jag heter ... och jag kommer från ...
Kan du gissa vad dessa fyra rutor handlar om? ... (låt barnen svara) Idag vill jag berätta om ung kille. Är det ok att
jag kallar honom Simon? Finns det någon med det namnet här?
Älskar du spel? Simon älskade spel också. Han älskade att ha kul. Du kanske har hört historien tidigare, för den är
faktiskt ungefär 2000 år gammal. Många har berättat historien för att den är så fantastisk. Och vi kan lära oss så
mycket av den.
2) BIBEL historia
Kan du läsa min skrift? (=> måla A
 LLA) När människor ser Simon säger många "Wow, jag skulle vilja vara som
Simon." Han har fina kläder, fina skor, fina ... Han har ALLT!
Anledningen till att han har ett så bra liv är att hans FADER är rik och har ett mycket vackert hus (=> måla 1.
tärning i ett hus) Det är riktigt bra. Hans far är en mycket bra pappa, som älskar sina söner väldigt mycket.
Men SIMON är inte så glad. Egentligen finns det många människor som han idag: även om de har massor av fina
saker är de inte glada och tacksamma. Så Simon sa ”Jag vill ha mer! Jag vill ha det här, jag vill ha det, jag vill ha
det jag vill ha och jag vill ha det .... NU!"
(=> måla korsets I )
Så Simon har en plan. Han säger till sin far ”Pappa, jag har en idé. Kan jag få de pengar som jag får när du dör ...
kan jag få dem nu? " Vad tror du att pappan kommer att göra? Kommer han bli arg? ... Jag kan inte tro det, men
hans far faktiskt ger honom alla pengar han skulle få när fadern dör.
Simon var så glad! ”Nu kan jag göra vad jag verkligen vill. Jag kan köpa allt jag vill ha. Gör fester som jag vill. ”
Så går han och trivs. Han har de bästa festerna du någonsin kan tänka dig. Var du någonsin inbjuden?
En dag öppnar han sin plånbok ... Oh Nej! Kan du tänka på vad som just hände?
Alla pengar är borta. Efter ett tag är alla hans fina kläder smutsiga. Och alla hans vänner är också borta. Vad skulle
han göra? „Inga problem, jag har en idé! Jag kommer att få ett bra jobb och tjäna mycket pengar. ” Men han får
inget jobb. Ingen vill ge honom en chans. Kan du föreställa dig varför?
En dag säger någon ”Du kan arbeta för mig. Du kan vara barnvakt för mina djur. ” Bra!? Vänta bara och se vilken
typ av djur han var tvungen att ta hand om. (=> måla en G
 RIS)
Det tar inte lång tid innan Simon luktar precis som en av dem. Fruktansvärd! Vad kunde han göra?
Du förstår, vi alla trasslar till det ibland. Jag vet att jag har gjort saker som inte varit rätt. Och som Simon i vår
historia har jag sprungit iväg från personen som älskat mig mest - från Gud, som älskar oss som den bästa av
alla fäder. Jag har syndat och har gjort saker som Gud inte gillar (stjäl, ljuger, arga tankar).
Simon är så hungrig och ensam! Han hade allting, men nu... (=> rita INGENTING)
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Borde Simon gå tillbaka hem till hans pappa? Men hans pappa skulle förmodligen se ut så här ( => rita ett argsint
ansikte).
Han skulle förmodligen säga “vad har du gjort med alla mina pengar? Försvinn!” Tror du fadern skulle säga det där?
Så han tog allt mord och gick hem. Kanske kan han åtminstone få ett jobb och arbeta som en tjänare och ha något
att äta. När han kom närmre sitt hem, hörde han någon ropa hans namn …
“Simon, är det du? … Jag trodde du var död, men du är här. Jag är så lycklig att ha dig tillbaka!”
Vem är det som välkomna Simon?... Det är hans pappa!
3) Andlig tillämpning och KORSET
Tror du att Gud är som en arg person? Gud älskar oss alla så mycket och han är inte glad över att vi är långt borta
från honom. Men Gud gillar inte heller de onda och dåliga sakerna vi gör. Det är därför han skickade sin son JESUS
för att visa hur mycket han älskar oss. Jesus berättade den här historien om den förlorade sonen.
I slutet av sitt liv dog Jesus på ett KROSS på grund av allt fel vi har gjort. (=> måla KROSS) Och det är därför du
och jag kan bli förlåtna och vara vänner med Gud. Vi kan lära känna Gud som den bästa fadern.
Allt vi behöver göra är att säga till Gud att vi är ledsna för de fel sakerna i våra liv och be honom att förlåta oss. Vi
måste lita på Jesus att han har tagit bort alla dessa dåliga sakerna (vi kallar de onda sakerna synd).
4) Vittnesbörd
(Ta ditt eget vittnesbörd) Stefan’s vittnesbörd: Jag var 18 år när jag först så något så här: “Jesus, jag tackar dig för
att du kan ta bort alla dåliga saker i mitt liv. Jag vill lära känna dig som en vän och som Herre.” Jag vet att Gud då
gav mig en NY START helt gratis. (=> måla en NY START)
Jag är så tacksam att jag vet att Gud älskar mig så mycket. Det är därför jag vill berätta för andra personer om
honom.
5) Avsluta med en inbjudan
Om du vill veta hur du kan ha Guds kärlek i ditt liv och sätta din tillit till Jesus, kom gärna och prata med oss efteråt.
Kanske be kort i slutet något så här: “Kära Gud! Tack för denna häftiga historia om den förlorade sonen. Hjälp oss
lyssna och förstå hur vi kan ha en vänskap med dig. Hjälp oss göra rätt saker, och hjälp oss sluta göra fel saker.”
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