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1 - 2020 «GÅ DIT DU GÅR»
«Jeg vil gå dit du går, hvor enn du kaller, hjelp meg å følge». Ordene er fra
sangen «Hjerteslag». 19.januar fikk vi som menighet sende ut en familie til 
Sentral-Asia med oppdrag i kofferten: Nå de unådde i landet! For å komme dit 
de er i dag, har de på et tidspunkt sagt: «Jeg vil gå…». Mange opplever å bli 
berørt av historier om mennesker som lar seg sende ut i det ukjente. Våge å 
stole på Gud gjennom usikkerhet, familieliv i en annen kultur og åpent om hva 
som er neste steg. Gud sier til oss: «Stol på meg!», også følger det mange 
løfter med det. Vekst, modning og velsignelse. Når vi har tatt oppdraget om å 
være sendemenighet for denne familien, er det et stort ansvar som vi må stå 
sammen om. Be for dem daglig og be om gjennombrudd i arbeidet.
Hva så med oss? Vårt kall er å leve som om Gud finnes - i et land som mer og 
mer tror at han ikke finnes.

FOKUSTID:
25%: Oppdatering      

på livet +   
takkebønn

50%: Dagens tema 
+ samtale

25%: BRO-fokus + 
bønnetid

Stol på 
Herren til 
alle tider, 
for han, 

Herren, er 
en evig 
klippe.

Jes 26,4

GUDS ORD:
• Hva satt du igjen med etter gudstjenesten sist?
• Hva er forskjell på deg og utsendinger som sendes ut?
• Hvorfor tror du utsendinger frivillig reiser til områder der 

de risikerer hets, vold eller utvisning pga sin tro?
• Når gikk du sist til et sted / en samtale / en gjerning i tillit til 

Gud? Fortell hva som gjorde at du gikk!
• Jesus sendte disiplene – og oss – til Jerusalem, Samaria og

til verdens ende. Hvor tror du han sender / har sendt deg?
• Hva er det å være en disippel, tenker du?
• Hva tenker du er ditt dypeste kall i livet? Hvorfor tenker du 

det?
• Hvordan kan vi holde oss engasjerte i bønn for familien som

tjener Gud så langt bort fra oss, tenker du? (Om det dukker 
opp gode ideer i samtalen her, så vil ledelsen i menigheten 
gjerne høre!)

NB: Bruk bønnearket; «TID FOR BØNN».

FELLES BØNN (velg fra bønnearket)
BRO-BØNN
DEL BØNNEBEHOV
BE FOR UTSENDINGENE VÅRE I SENTRAL-ASIA
FRI BØNN
«VÅR FAR I HIMMELEN»

TIL SAMTALEN:

Luk 10,1-12
Sal 37,5
Apgj 1,8
1.Joh 4,9

å leve som om Gud finnes - Magnus Malm 
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