
Prezentarea Evangheliei prin cele 3 cercuri

IATĂ CE SĂ SPUI ATUNCI CÂND DESENEZI CELE 3 CERCURI:
Deci, trăim în această lume, care este caracterizată de stricăciune. Nu trebuie să căutăm
prea mult să vedem că există lucruri ca și boli, dezastre, război, familii dezbinate …
există multă durere în această lume. Dar nu acesta este modelul original al lui
Dumnezeu. Dumnezeu are un model perfect pentru viețile noastre. Modul în care
ne-am adus singuri în stricăciune este prin ceea ce Biblia numește păcat. Păcatul
înseamnă întoarcerea de la modelul lui Dumnezeu și căutarea propriei căi, iar acest
lucru ne conduce la stricăciune. La un moment dat, stricăciunea conduce la moarte și
moartea conduce la separarea de Dumnezeu pentru totdeauna. Dar Dumnezeu nu
dorește ca noi să rămânem în această stricăciune.



Așa că El a format o cale, iar acea cale este Isus. Isus vine și intră în stricăciunea noastră,
iar moartea pe care noi o merităm pentru că am căutat această stricăciunea, Isus o ia
asupra Lui și moare pe cruce, iar trupul Lui este frânt pentru noi. La trei zile după ce a
murit, El învie din morți și face o cale în stricăciunea noastră. Oamenii încearcă multe
lucruri ca să iasă din această stricăciune. Lucruri ca și religia, succesul, banii, relațiile,
educația sau drogurile și alcoolul, dar niciunul dintre aceste lucruri nu ne poate scoate
din stricăciunea noastră. Singura cale afară, este Isus. Dacă ne întoarcem de la păcatul
nostru și credem că Isus a murit pentru noi și a înviat, putem părăsi stricăciunea și să
creștem într-o relație cu Dumnezeu și să căutăm modelul Lui perfect pentru viețile
noastre. Ba mai mult, putem merge. Putem fi trimiși ca și Isus, înapoi în acea
stricăciune, pentru a-i ajuta pe alții să vină la El și să caute modul lui Dumnezeu.

Există două tipuri de oameni în lume: există oameni care caută modelul lui Dumnezeu și
există oameni care încă se află în stricăciune. Trebuie să ne întrebăm, „Unde ne aflăm?”
Deci, unde crezi că te aflii?

(Notă. Dacă nu știu, întreabă-i, „Dacă ar fi să mori și să stai în fața lui Dumnezeu și El te-ar
întreba «De ce ar trebui să te las în cer?» Ce ai spune?”)

Desenează cele 3 cercuri mai jos și repetă procesul prin faptul că împărtășești cu un
partener.


