EE PRESENTATIONEN
I INTRODUKTIONEN
A. Personens vardagsliv
B Personens kristna bakgrund
C. Vår församling
D. Vittnesbörd:
Personligt eller vår församling
(gav inte bort svaret på fråga # 2)
E. De två diagnostiska frågorna
1. Har du kommit till den punkten i ditt andliga liv
där du är säker på att du skulle komma till
himlen om du dog i natt?
1Joh.5:13
Skulle du ha något emot om jag berättade för dig
hur jag blev helt säker på att jag har evigt liv och hur
du också kunde bli det?
Men innan jag gör det..., skulle jag kunna ställa en
fråga till?
2. Anta att du skulle dö idag och komma att stå
inför Gud, och han skulle fråga dig, "Varför
skulle jag släppa in dig i min himmel?"
Vad skulle du svara då?
Låt mig se om jag fattat rätt...
När vi började vårt samtal trodde jag att jag hade
något viktigt att säga...
II EVANGELIET
A. Nåd
Himlen är en gratisgåva
Rom.6:23b
Vi kan inte leva så att vi förtjänar himlen, utan den
är en gåva från Gud.
Ef.2:8-9
Om en vän ger dig en present...
Det här blir ännu tydligare när vi undersöker vad
Bibeln säger om människan.
B. Människan
Människan är en syndare
Rom.3:23
Vad är synd egentligen?
Anta att jag syndar 3 ggr/dag...

Vad förväntar sig Gud..? Matt.5:48
Människan kan inte rädda sig själv
Omelett med ruttna egg
Ordspr.14:12
Så vi kan förstå varför det är omöjligt för oss att
frälsa oss själva...
Det här blir ännu tydligare när vi ser vad Bibeln säger
om Gud.
C. Gud
Gud är barmhärtig och vill inte straffa oss
1Joh.4:8b
Gud är rättvis och måste straffa synd
2Mos.34:7b
Väpnat bankrån av f.d. brottsling
Gud löste detta problem i Jesus Kristus
D. Kristus
Vem är han...? (människa & Gud)
Joh.1:1, 14
Joh.20:28
Vad gjorde han?
Han dog på korset och uppstod från de döda för att
betala straffet för våra synder och för att erbjuda oss
ett liv i himlen.
Boken om vårt liv (Jes.53:6)
Tetelestai ("Det är betalt")
Himlen är alltså en Gåva från Gud och vi tar emot
den här gåvan genom tron.
E. Tro
Tron är nyckeln som öppnar himlen..
Vad tro inte är
Enbart en intellektuell övertygelse
En tillfällig tro
Vad tro är - att helt lita på Jesus Kristus för frälsning
och evigt liv.
Apg.16:31
Stolen
Varför då goda gärningar?
För att jag vill göra det Gud säger är gott, men..

III AVGÖRELSEN
A. Avgörande frågan
Låter det här begripligt för dig?
B. Överlåtelsefrågan
Vill du ta emot det eviga livet som en gåva?
C. Förklara avgörelsen
Låt mig förtydliga det här
Flytta förtröstan från oss till Jesus
Ta emot den levande Kristus
som frälsare (Upp.3:20)
som Herre (Bilen)
vända sig bort från synden
D. Överlåtelsebönen
Om detta är vad du verkligen vill göra så kan jag leda
oss i en bön och vi kan tala om för Gud vad du sagt till
mig just nu.
Bed för personen (förståelse, omvändelse och tro)
Bed med personen (korta fraser, personligt, delar av
evangeliet)
Bed för personen (om visshet)
E. Frälsningsvisshet
Jag skulle vilja läsa något som Jesus sagt om det
du nu har gjort.
Joh.6:47
Visshetsfrågan (# 1)
Guds varför (# 2)
IV OMEDELBAR UPPFÖLJNING
A. Välkommen in i Guds familj!
B. Uppföljningsmaterial
C. Viktiga råd
1. Bibeln, 1 kap/dag, Johannesevangeliet
2. Bön, tala med Gud varje dag
3. Gemenskap med troende, gudstjänst
4. Vänner, gärna några troende
5. Bekänn, berätta för någon

