Bønnekort
Misjonshusets forsamling

Vi prøver å ha en felles bønnetid kl 12 hver dag. Tidspunktet er likevel ikke så
viktig, men at vi minner Gud om oss selv, det fellesskapet vi er en del av og den
tjenesten vi står i hver dag.
Takk for:
 at jeg bare av nåde får syndenes forlatelse.
 at jeg får være Guds barn
 at jeg får være i hans tjeneste.
Be om at:
 Guds Ånd viser meg min rette stilling innfor Gud
 Gud leder mine skritt til de gjerninger Han har lagt ferdig for meg
 Gud minner meg om de mennesker jeg kan hjelpe
 Gud gir meg de gaver jeg trenger i min tjeneste for andre
 Jeg må bli klar over mine nådegaver, og trofast tjene andre med dem
 Jeg får frimodighet til å nærme meg de Gud minner meg om
 Jeg med kjærlighet, villighet og glede møter ett hvert menneske på
min vandring.
 Gud frelser meg fra menneskefrykt
 Jeg som en del av fellesskapet på Misjonshuset tjener andre med den
nådegaven jeg har fått.
 vårt kristne fellesskap har rom nok til å invitere nye mennesker inn
 Gud må sende vekkelse og begynne med meg.
 våre foreninger og forsamlinger er levende og aktive
 Guds rike må komme til alle folk
”Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer
enn alt det vi ber om og forstår, ham være ære i menigheten og i
Kristus Jesus gjennom alle slekter og i all evighet” (Ef. 3, 20-21)
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