
Vet du at Gud elsker deg og har en 
vidunderlig plan for ditt liv? Jeg har et 

lite, men meget viktig spørsmål til deg. Om 
du døde akkurat nå, vet du helt sikkert at 
du ville komme til Himmelen? 

Om JA, - ”Fint! Hvorfor svarer du ja?” Om de 
svarer med noe som helst annet enn ”Jeg har 
Jesus i mitt hjerte”, ”Jeg er frelst” e.l., FORTSETT 
MED TEKSTEN.) (Om NEI eller ”Vet ikke” e.l., 
FORTSETT MED TEKSTEN.)

Jeg skal fortelle raskt hva Bibelen sier. 
Den sier at ”Alle har syndet og mangler 

Guds ære” og ” Syndens lønn er døden, men 
Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, 
vår Herre.” Bibelen sier også at ”Hver den 
som påkaller Herrens navn, skal bli frelst”. 
Og naturligvis, ”hver den” gjelder også deg, 
ikke sant? Selvsagt gjør det det.
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Jeg vil gjerne be en liten bønn for deg: Herre, velsign 
(NAVN) og hans/hennes familie med lange og 

gode liv. Jesus, la (NAVN) se hvem du virkelig er!

Om (NAVN) aldri har tatt imot Jesus som sin Herre og 
frelser, ber jeg om at han/hun må gjøre det akkurat nå. 

(Navn), om du vil ta imot den gave som Gud har til 
deg i dag, si dette etter meg med ditt hjerte og din 
munn:

Kjære Herre Jesus, kom inn i mitt hjerte. Tilgi meg 
mine synder. Gjør meg ren og sett meg fri. Jesus, 

takk for at Du døde for meg. Jeg tror at Du har stått 
opp fra de døde, og at Du en dag kommer tilbake. 
Fyll meg med Din Hellige Ånd. Gi meg en iver etter 
å vinne sjeler, en sult etter Gud, og frimodighet til 
å fortelle andre om Jesus. Jeg er frelst, jeg er født på 
nytt, jeg er tilgitt og jeg er på vei til Himmelen, for 
jeg har tatt imot Jesus i mitt hjerte.

(DU SIER:) Som en tjener for Jesu Kristi evangelium, 
sier jeg deg nå at alle dine synder er tilgitt. Husk 
alltid å gå til Herren og ikke fra Ham, for Han elsker 
deg og har en vidunderlig plan for ditt liv.

Be dem til møte/din menighet, ta oppfølgingsinfo med 
navn, adresse, telefonnummer.

Gud i din by! er et samarbeidsprosjekt mellom kristne i din by og TV Visjon Norge i Drammen. 
Du kan lese mer om kampanjen på www.gudidinby.no 

eller bli kjent med TV Visjon Norge på www.visjonnorge.com.
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