
i din stad!

Visste Du att Gud älskar Dig och 
har en underbar plan för ditt liv? 

Jag har en liten, men mycket viktig 
fråga. Om Du skulle dö just nu, vet du 
alldeles säkert att Du skulle komma 
till himlen? 

Om JA, - Fint! Varför skulle Du svara ja? 
(Om de svarar med vad som helst annat en 
“jag har Jesus i mitt hjärta”, “jag är frälst”eller 
dylikt, FORTSÄTT MED TEXTEN.) om NEJ eller 
“vet inte” eller likadant, FORTSÄTT MED TEXTEN.

Jag ska berätta snabbt vad Bibeln 
säger. Den säger att “alla har syn-

dat och saknar härligheten från Gud” 
och “syndens lön är döden, men Guds 
gåva är evigt liv i Kristus Jesus , vår 
Herre.” Bibeln säger också att “var 
och en som åkallar Herrens namn 
skall bli frälst.” Och naturligtvis “var 
och en” gäller också dig, eller hur? 
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Jeg Jag ska säga en liten bön för Dig. 
Herre, välsigna (NAMN) och hans/

hennes familj med långa och goda liv. 
Jesus, gör ett snabbt verk i denna per-
son. Om (NAMN) aldrig har tagit emot 
Jesus som sin Herre och frälsare, jag ber 
att han/hon skulle göra så just nu.

(Namn), om Du vill ta emot den gåvan 
som Gud har för Dig idag, säg det här efter 
mig med Ditt hjärta och Din mun.

Käre Herre Jesus, kom in i mitt hjär-
ta. Förlåt mig mina synder. Rena 

och befria mig. Jesus, tack att Du dog 
för mig. Jag tror att Du är uppstånden 
från det döda och Du kommer tillbaks 
för mig. Fyll mig med Din Helige Ande. 
Ge mig en passion att vinna själar, en 
hunger efter Gud, och en frimodighet 
att predika Jesu Kristi evangelium. Jag 
är frälst, jag är född på nytt, jag är för-
låten och jag är på väg till Himlen, för 
jag har tagit emot Jesus in i mitt hjärta.

(DU SÄGER:) Som en tjänare av Jesu 
Kristi evangelium, jag säger till Dig 
idag att alla Dina synder är Dig för-
låtna. Kom alltid ihåg att springa till 
Gud och inte ifrån Honom, för Han äl-
skar Dig och har en underbar plan för 
Ditt liv.

Bjud dem till mötet /Din församling, ta up-
följningsinfo: namn, adress, telefonnum-
mer och e-postadress

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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