
Bild 1. Förberedelser. Måla ett grönt

område (förslagsvis en cirkel) med

blått inuti, där det sedan ska stå

JORDEN inom det området. På

höger sida målas ett blått område

med lite grönt inuti, där det senare

ska stå HIMLEN. I mitten högst upp

förbereds två ord som det sen ska

stå TRO GUD i slutet. I mitten

längst ner förbereds ett ord som sen

ska vara synd.

Bild 3. Han frågade sen sina vänner om vad de

tänkte om det. De berättade om en plats man kan

komma till efter döden, vilken plats kan det vara?

Måla HIMLEN på det blåa området på höger sida.

Vidare berättade Görans vänner att för att komma

till himlen räcker det med… måla GOD ovanför

himlen. Så hans vänner berättade att det räckte att

vara god. Man kunde söka sig till hinduismen med

många gudar, följa profeten Muhammed eller leva

efter kristna ritualer för att leva ett gott liv. Men

när Göran tänkte efter har han inte allt varit god.

(Ge förslag på olika dåliga saker man kan göra).

(T.ex.) han hade råkat stjäla en chokladbit i en affär

en gång, vilket kan betyda att han blev en tjuv.

Eller att han talade illa om sina kollegor på jobbet.

Detta kallar Bibeln för? Måla SYND.

Bild 2. Jag är ingen målare, men ska ändå

göra ett försök till att måla för er. Ni kan se att

jag här på vänster sida har målat ett grönt

område med lite blått i. Kan ni lista ut vad

som ska stå? Måla JORDEN. Vad bor det på

Jorden? Människor är rätt svarat. Måla sen en

streckgubbe ovanför Jorden. Här har vi en

man, kunde varit en kvinna också. Men kan ni

ge förslag på ett mansnamn? (Förslagsvis

kommer kanske Göran upp som namn.) Göran

(eller det namn de kommit som förslag) steg

upp på morgonen som så många gör. Han satt

lite halvvaken vid middagsbordet och drack

sitt kaffe och läste i tidningen. Där stod det att

10 av 10 personer dör. Göran satte nästan

kaffet i halsen efter att ha läst det.

Tro Gud



Bild 4. Men det kom ner en man

från himlen för 2000 år sedan.

Vem kunde det ha varit? Jesus.

Dra ett streck mellan himlen och

jorden. Han gjorde goda saker

under sitt liv. Bland annat så

helade han människor och gav

människorna hopp.

Bild 5. Men inte bara det gjorde

han. Han dog på korset för våra

synder. Gör ett kors i mitten.

Sedan uppstod han igen. Måla en

pil uppåt vid sidan om korset.

Efter att han uppstod räcker det

med en sak, vad kan det vara?

Måla TRO högst upp. Det räcker

att tro!

Bild 6. Och vem ska vi tro

på? Gör ett U av O’et så att

det istället står GUD. Så de

räcker att vi tror på Gud.

Måla gärna sen ett kryss

över synd. Så när vi tror på

Gud så blir våra synder

förlåtna. Om du vill veta

mer om vad Jesus kan göra i

ditt liv, kom gärna fram och

prata med oss som är här

idag eller ta ett traktat om

Jesus och läs om det.


