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DIN BILJETT
TILL HIMLEN

En gåva från Gud
Boka innan det är för sent!

    

Ett par frågor till dig angående Guds 
erbjudande till dig  om att få biljetten till 
himlen - en resa med ’all inclusive.’

Vet du om att Gud älskar dig och har en 
fantastisk plan för ditt liv?

Priset är redan betalt: ”Ty så högt älskade 
Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för 
att den som tror på honom inte skall gå förlorad, 
utan ha ett evigt liv” – och komma till himlen!
Johannesevangeliet, kapitel 3 vers 16

Om du skulle dö nu, vet du helt säkert att du då 
kommer till himlen?

Avresedatum: ”Allt har sin tid, allt som sker 
under himlen har sin stund. Födas har sin tid 
och dö har sin tid” - men du vet inte när det 
händer.
Predikaren, kapitel 3 vers 1 och 2

Guds erbjudande till dig för att komma till 
himlen är följande:

Bibeln säger: ”Och det ska ske att var och en 
som åkallar Herrens namn skall bli frälst” – 
komma till himlen.
Apostlagärningarna, kapital 2 vers 21

’Var och en ’ – gäller naturligtvis dig 
också.

Dessutom säger Bibeln: ”Om du därför med din 
mun bekänner, att Jesus är Herren och i ditt 
hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det 
döda, skall du bli frälst.”
Romarbrevet, kapital 10 vers 9. 



Om du vill ta emot gåvan från Gud i dag,
vilken också innehåller biljetten till 
himlen, så bed denna bön (gärna tillsammans 
med en annan person).

Jesus, jag tar emot dig som Herre i
mitt liv. Jag tror på dig.

Jag tror att du dog för mina synder och
att du uppstod igen. Du skall vara 
Herre i mitt liv från och med nu.

Tack för att jag nu är ett Guds barn och 
har fått ta emot det eviga livet!

Har du bett denna bön med ett ärligt hjärta då 
har du blivit frälst. Du har fått biljetten till himlen 
och du har just påbörjat Guds fantastiska plan 
för ditt liv!

Denna plan innebär ett helt nytt liv i dag  – en 
ljus framtid och ett hopp för evigheten!

När du har tåget imod Guds erbjudande,  
är du också född på nytt.  Nu är du ett 
Guds barn och du har fått en ny familj 
som önskar att ha gemenskap med dig.

På baksidan kan du få information om var du 
kan möta din nya familj och få veta mer om 
Guds plan för ditt liv.

Se också 
www.gudsgavatilldig.se 

där kan du läsa mer om Guds 
gåva till dig.
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