Individuellt frågeformulär

Individuellt frågeformulär

Bästa vän,

Bästa vän,

Ta några få minuter för att fylla i denna enkät och returnera det till samma
person som du fick det av.

Ta några få minuter för att fylla i denna enkät och returnera det till samma
person som du fick det av.

1. Visste du att Gud älskar dig och har en underbar plan för ditt liv?  Ja

1. Visste du att Gud älskar dig och har en underbar plan för ditt liv?  Ja

 Nej

 Nej

2. Om detta skulle vara din sista dag på jorden, är du helt säker på att du skulle
komma till himlen?  Ja  Nej

2. Om detta skulle vara din sista dag på jorden, är du helt säker på att du skulle
komma till himlen?  Ja  Nej

3. Om du svarade ja på fråga #2 är det för att du är en god person och/eller för att
du regelbundet går i kyrkan?  Ja  Nej

3. Om du svarade ja på fråga #2 är det för att du är en god person och/eller för att
du regelbundet går i kyrkan?  Ja  Nej

4. Visste du att bibeln säger att "alla har syndat och saknar Guds härlighet" och att
"syndens lön är döden men att Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus vår Herre"
och att "var och en som ropar på Herrens namn ska bli frälst." (Rom10v13).
 Ja  Nej

4. Visste du att bibeln säger att "alla har syndat och saknar Guds härlighet" och att
"syndens lön är döden men att Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus vår Herre"
och att "var och en som ropar på Herrens namn ska bli frälst." (Rom10v13).
 Ja  Nej

5. Visste du att du tillhör “var och en”?  Ja  Nej

5. Visste du att du tillhör “var och en”?  Ja  Nej

Här är en snabb bön för dig. Herre välsigna varenda en som läser detta med ett
långt och gott liv. Jesus bli verklig för dem och gör ett snabbt verk i deras hjärta. Om
de aldrig har tagit emot Jesus Kristus som sin Herre och frälsare ber jag att de skulle
göra det nu.

Här är en snabb bön för dig. Herre välsigna varenda en som läser detta med ett
långt och gott liv. Jesus bli verklig för dem och gör ett snabbt verk i deras hjärta. Om
de aldrig har tagit emot Jesus Kristus som sin Herre och frälsare ber jag att de skulle
göra det nu.

Om du vill ta emot den gåva som Gud har för dig idag, säg det här i ditt hjärta och
med din mun.

Om du vill ta emot den gåva som Gud har för dig idag, säg det här i ditt hjärta och
med din mun.

Käre Herre Jesus, kom in i mitt hjärta. Förlåt mig mina synder. Rena mig och befria
mig. Jesus, tack att du dog för mig. Jag tror att du har uppstått från det döda och
att du kommer tillbaka igen 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 förlåten, och jag är på väg till
himlen för jag har Jesus i mitt hjärta.

Käre Herre Jesus, kom in i mitt hjärta. Förlåt mig mina synder. Rena mig och befria
mig. Jesus, tack att du dog för mig. Jag tror att du har uppstått från det döda och
att du kommer tillbaka igen 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 förlåten, och jag är på väg till
himlen för jag har Jesus i mitt hjärta.

När du bad Jesus komma in i ditt hjärta och förlåta dig så hörde han dig och gjorde
så. Alla dina synder är nu dig förlåtna. Kom alltid ihåg att springa till Gud och inte
ifrån honom för Han älskar dig och har en underbar plan för ditt liv. Det är verkligen
goda nyheter!

När du bad Jesus komma in i ditt hjärta och förlåta dig så hörde han dig och gjorde
så. Alla dina synder är nu dig förlåtna. Kom alltid ihåg att springa till Gud och inte
ifrån honom för Han älskar dig och har en underbar plan för ditt liv. Det är verkligen
goda nyheter!

6. Bad du denna bön?

6. Bad du denna bön?

 Ja

 Nej

 Ja

 Nej

Mitt namn:_________________________________________________________________________
Adress: ____________________________________________________________________________
Stad: ______________________________________________________________________________
Telefonnummer: (
) _____________________________________________________________

Mitt namn:_________________________________________________________________________
Adress: ____________________________________________________________________________
Stad: ______________________________________________________________________________
Telefonnummer: (
) _____________________________________________________________

Namn på den person som gav dig detta formulär:___________________________________

Namn på den person som gav dig detta formulär:___________________________________

Tack för att du fyllde i detta frågeformulär!

Tack för att du fyllde i detta frågeformulär!

