
Kære ven, vær rar og brug nogle minutter på at svare på dette meningsmålings skema 
og derefter lever det tilbage til den person, som gav det til dig.

Spørgeskema undersøgelse

Har du nogensinde hørt Gud elsker dig 
og har en fantastisk plan for dit liv?

Hvis dagen i dag var den sidste i dit liv, ville du så 
være fuldstændig sikker på at komme til himmelen?

Hvis du svarede JA på spørgsmål #2, er det fordi 
du er et godt menneske, eller fordi du regelmæssigt 
går i kirke eller på kristne møder?

Har du nogensinde hørt at bibelen siger: ”Vi har jo alle 
svigtet 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 du er ”enhver”?
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Her er en liten bønn for deg: Her er en lille bøn for dig: ”Herre velsign hver eneste, 
som læser dette med et langt og godt liv. Jesus, åben deres hjerter og gør dig virkelig for 
dem. Hvis de aldrig har kaldt på dig i dit navn før, beder jeg om at de må gøre det lige nu.

Hvis du vil tage imod den gave, som Gud har til dig i dag, sig dette i dit hjerte 
og højt med din mund: ”Kære Jesus, kom ind i mit hjerte. Sæt mig fri. Jesus, tak at du 
døde for mig. Jeg tror, at du opstod fra de døde. Fyld mig med Den Hellige Ånd, Guds fred 
og glæden i Herren. Læg en nød på mig for at nå de fortabte, en sult efter mere af Gud og 
frimodighed til at tale om evangeliet om Jesus Kristus. Jeg er frelst. Jeg er født på ny. Jeg er 
tilgivet og er nu på vej mod himmelen, fordi jeg har Jesus i mit hjerte. Tak, Jesus.

Bad du bønnen ovenfor?6. JA NEJ

Mit navn: 

Adresse: 

Postnr./by:

Tlf./mobil:

E-mail:

Alder:

Ønsker du mere info tilsendt? JA NEJ

Gud
i din by!

TV Visjon Norge AS   
Tlf: (+47) 32 21 13 00
www.visjonnorge.comTak fordi du fuldførte undersøgelsen!

Da du bad Jesus komme ind i dit hjerte og tilgive dig, så hørte han dig og gjorde det. Alle 
dine synder er nu tilgivet. Husk altid at gå til Gud og ikke væk fra Gud, for han elsker dig 
og har en stor plan for dit liv. Det er MEGET gode nyheder.


