
      Pocket - Skrift Størrelse 10 
 
               Synderens Bønn 
Kjære far, 
Jeg tror nå at Jesus Kristus er din enbårne sønn,  
at han kom ned til vår jord i kjødet og døde på  
korset for å ta bort alle mine synder og alle  
syndene i denne verden. Jeg tror at Jesus Kristus  
så steg opp fra de døde på den tredje dagen for å  
gi oss alle det evige liv. 
Herre Jesus, 
Jeg bekjenner nå til deg alle de gale og syndige  
tingene jeg noensinne har gjort i mitt liv. Jeg ber  
om at du tilgir meg og vasker bort alle mine  
synder med det blodet du personlig har utøst for  
meg på korset. Jeg er nå klar til å akseptere Deg  
som min personlige Herre og Frelser. Jeg ber nå  
at du kommer inn i mitt liv og lever med meg for  
all evighet. 
Far, Jesus - Jeg tror nå at jeg 
virkelig er frelst og født på nytt. 

Takk far, Takk Jesus.             HolySpirit.no 
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                          Synderens Bønn 

Kjære far,  
Jeg tror nå at Jesus Kristus er din enbårne sønn,  
at han kom ned til vår jord i kjødet og døde på  
korset for å ta bort alle mine synder og alle  
syndene i denne verden. Jeg tror at Jesus Kristus  
så steg opp fra de døde på den tredje dagen for å  
gi oss alle det evige liv. 
 
Herre Jesus, 
Jeg bekjenner nå til deg alle de gale og syndige  
tingene jeg noensinne har gjort i mitt liv. Jeg ber  
om at du tilgir meg og vasker bort alle mine  
synder med det blodet du personlig har utøst for  
meg på korset. Jeg er nå klar til å akseptere Deg  
som min personlige Herre og Frelser. Jeg ber nå  
at du kommer inn i mitt liv og lever med meg for  
all evighet. 
 
Far, Jesus - Jeg tror nå at jeg  
Virkelig er frelst og født på nytt. 

Takk far, Takk Jesus.                    HolySpirit.no 


