
«I ukjent terreng» 
- Hva holder du deg til når du er i ukjent terreng? 

- Tiden vi lever i kan oppleves litt som ukjent terreng 
(Konsekvensen av Covid, situasjonen i Europa). Kanskje føles 
fremtiden mer uforutsigbar?  

- De første kristne skulle ut «i ukjent terreng»  
- Kanskje var de både usikre og slitene etter alt de hadde 
vært med på. Så sender Jesus dem ut.  

- - Hva var det de valgte å bygge på? Hva var viktig for dem?  

- - Missio Dei: Gud er en Gud som sender, helt fra skapelsen. 
Gud er historiens Gud. Han stopper ikke sin frelsesplan, selv 
om «verden stopper opp».  

- Det er ikke vi som må virkeliggjøre Guds plan, men vi kan bli 
med på det Gud gjør. Vår visjon:  

«ME BYGGER EIN MENIGHET MED JESUS I SENTRUM, 
DER MENNESKE BLIR SETT, OMFAMNA OG UTFORDRA» 
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Slå opp og les: 

 
Matt. 28, 16-20 

Dele evangeliet 

Apg 2, 42-47 

Bygge fellesskap 

Joh 20, 19-23 

En Gud som 
sender

HVORDAN HAR 
FØLELSEN AV 

UFORUTSIGBARHET  
PÅVIRKET OSS? 

1
PÅSTAND: VI KAN IKKE 

FORSTÅ HVA DET VIL SI Å 
VÆRE KRISTEN UTEN Å SE 

DET I KONTEKST AV ET 
KRISTENT FELLESSKAP. 

2
HVORDAN KAN VI 

VÆRE MED PÅ DET 
GUD GJØR?  
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