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I den tiden


Mörk tid med maktstrider, korruption, grymhet,
förväntan



Johannes dyker upp Luk 1:16-17 med uppdraget att...



Bana väg för Herren – dvs


Gör stigarna raka,



fyll dalarna,



Sänk bergen och höjderna



Räta det krokiga



Jämna det ojämna



VARFÖR?



Så att alla människor ska se Guds frälsning!

Johannes är sträng


Ni huggormsyngel – djävulens barn!



Tro inte ni kan undkomma vredesdomen


Den rättvisa domen som avgör lagens krav på rättfärdighet



Fly/släta över går inte!



Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen!



Jesus predikar på samma sätt Joh 8:31, 44-45


Verkar redan då som en del omvände sig utan att vilja ta
konsekvenserna av sin omvändelse!

Vad ska vi då göra?


Dela med er!



Kräv inte mer än vad som är bestämt! Lura inte!



Använd inte våld eller lögn, låt er nöja med det som är
ert!



Folk förstod!


Omvändelsens krav/frukter



Kanske Johannes är Messias?



Nej, men han är rösten som ropar: Bana väg för Herren!



Svårt att fylla kraven – det behövs frälsning!



Men det nya livet måste bära frukt!

Lite senare!


I det år då Donald Trump framträdde, Karl XVI Gustav
kung i Sverige, Stefan Löfvén statsminister ...



Då trädde Abdullah från Syrien fram och sa...



”Ni djävulens barn, tro inte ni kan undkomma domen!”



”Hur är det med omvändelsens frukter i era liv?”

Vilken frukt bär mitt liv?


Hjälpsamhet i Kristi
anda



Gör stigarna raka för
andra



Frikostigt dela



Jämnar dalgångar



Själviskhet byts mot
utgivande kärlek



Sänker alla berg och
höjder



Falskhet, skvaller o
förtal byts mot ärlighet
och sanning



Det krokiga rätas och
det ojämna jämnas

Mina handlingar/frukter...






Öppnar ögonen på andra till...


Förskräckelse och avfall



Önskan att leva i Kristi efterföljelse som du!

Hur tänker du?


Jag vill bana väg för Herren så andra kan möta Honom!



Vad kan vara i vägen?

Missbruka inte nåden!




Omvändelsen måste ge effekt Jak 1:19-22

Var med och bana väg för Herren genom att bära
omvändelsens frukter!

