
Noe vi trenger å 

bli minnet på om 

igjen i 2020



«Derfor vil jeg stadig på ny 

minne dere om alt dette, 

enda dere kjenner til det 

og er grunnfestet i den 

sannhet som er kommet til 

dere.

Jeg mener det er riktig å 

holde dere våkne ved 

å minne dere om dette ...»

2.Peter 1,12-13



Tenk om 

Misjonssalen 

kunne være ...

Hvorfor 
eksisterer 
Misjonssalen 
fortsatt?



... på nytt og om igjen!



Hvordan kan de 4 T-ene leve enda 

sterkere i og blant oss i 2020?



1) Daglig omvendelse (= tro)

Ikke glem hva/ hvem som frelste deg!

«For av nåde er dere frelst, ved tro. 

Og dette er ikke av dere selv, 

det er Guds gave. Det er ikke av 

gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. 

For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus 

til gode gjerninger, som Gud forut har lagt 

ferdige for at vi skulle vandre i dem.» 

Efeserne 2,8-10

Daglig bønn: «Jesus, jeg trenger deg!»



2) Daglig innvielse (= tilhøre)

Josva til Israelsfolket:

«Så frykt da Herren, og tjen ham helhjertet og trofast! Skill 

dere av med de gudene som fedrene deres dyrket på den andre 

siden av Storelven og i Egypt, og tjen Herren! Men har dere imot 

å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de 

gudene som fedrene deres dyrket bortenfor Storelven, eller 

gudene til amorittene som hadde det landet dere bor i. 

Jeg og min ætt, vi vil tjene Herren … Folket svarte Josva: 

«Nei! Herren vil vi tjene.» Da sa Josva til dem: «Så er dere 

vitner mot dere selv at dere har valgt Herren og vil tjene ham. 

De svarte: «Ja, vi er vitner på det.» «Skill dere nå av med 

de fremmede gudene dere har, og bøy hjertet til Herren, 

Israels Gud!» sa Josva. Folket svarte: «Herren vår Gud 

vil vi tjene, og hans ord vil vi lyde.» Josva 24,14-15.21-24



2) Daglig innvielse (= tilhøre)

«But you're gonna have to serve somebody, 

yes Indeed you're gonna have to serve somebody

Well, it may be the devil or it may be the Lord

But you're gonna have to serve somebody”

Daglig bønn/bekjennelse: «Jesus, jeg tjener deg!»



Gode løfter å ta med seg inn i det nye året!

«La ikke deres hjerte 

forferdes/gripes av angst! 

Tro på Gud, og tro på meg!» 

Johannes 14,1

«Kast all deres bekymring 

på ham, for han har omsorg 

for dere.» 

1.Pet 5,7


