
Vidste du, at Gud elsker dig og har en vi-
dunderlig plan for dit liv? Jeg har et lille, 

men meget vigtigt spørgsmål til dig. Hvis 
du døde lige nu, vidste du så helt sikkert, at 
du ville komme til himmelen?

(hvis ”ja”, fint, hvorfor svarer du ”ja”?  Hvis de 
svarer med noget som helst andet end ”jeg har 
Jesus i mit hjerte” ”Jeg er frelst” el. lign. FORT-
SÆT MED TEKSTEN), (hvis nej, ved ikke el. lign. 
FORTSÆT MED TEKSTEN)

Jeg kan hurtigt fortælle hvad bibelen siger. 
Den siger: ”Vi har jo alle syndet og lever 

ikke op til Guds høje standard” og ”Synd 
straffes med døden, men Gud skænker det 
evige liv gennem Jesus, vor frelser og Herre.” 
Bibelen siger også, at ”Enhver der råber til 
Herren om hjælp i Jesu Kristi navn, SKAL 
blive frelst. ”Ved du, at ”Enhver” det er dig? 
Selvfølgelig, er det dig!
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Jeg vil gerne bede en lille bøn for dig: ”Herre, vel-
sign (NAVN) og hans/hendes familie med lange 

og gode liv. Jesus, lad (navn) se hvem du virkelig er!

Hvis (navn) ikke har taget imod Jesus som sin Herre 
og frelser, beder jeg om at han/hun må gøre det nu. 

(navn) Hvis du vil tage imod den gave som Gud 
har til dig i dag, sig dette i dit hjerte og gentag 
højt med din mund efter mig:

Kære Herre Jesus, kom ind i mit hjerte. Tilgiv 
mig mine synder. Rens mig og gør mig fri. Je-

sus, tak at du døde for mig. Jeg tror, du er opstået 
fra de døde og du en dag kommer tilbage. Fyld 
mig med Den Hellige Ånd, Guds fred og glæden 
i Herren. Giv mig en iver efter at vinde sjæle, en 
sult efter Gud og frimodighed til at tale om Jesus. 
Jeg er frelst. Jeg er født på ny. Jeg er tilgivet og 
er nu på vej mod himmelen fordi jeg har taget 
imod Jesus i mit hjerte. Tak, Jesus.

(du siger) som en tjener for Jesus Kristi evangelium, 
siger jeg nu, at alle dine synder er tilgivet. Husk altid 
at gå til Herren og ikke væk fra Ham, for Han elsker 
dig og har en vidunderlig plan for dit liv.

Inviter dem til møde i din menighed/fællesskab, tag 
opfølgningsinfo med navn, adr. og tlf.nr.

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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