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Bön gör skillnad. När vi ber så påverkas vi själva.
Men bön kan också öppna människors hjärtan för
Jesus. Vilka människor har du i din närhet som
du önskar ska få lära känna Jesus och växa in i en
personlig tro på honom? Skriv ner namnen på tre
personer du vill be för under närmaste året:
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Jesus vill verka genom våra relationer. En utmaning för oss alla är att investera tid och kärlek i de
personer vi också ber för. Vänskap öppnar dörrar.
Låt oss vara generösa och tillgängliga och låta
människor komma närmare oss så att de kan se
och uppleva mer av den relation vi har med Jesus.
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Vår önskan är att Jesus ska bli synlig för de
människor vi har omkring oss genom hur vi som
kristna lever våra liv. Men ofta behöver vi vara
tydligare än så. Vi behöver formulera och dela vår
tro i ord. Vilka fem ord skulle du använda för att
beskriva vad tron på Jesus betyder för dig?
Använd dessa ord för att formulera ditt vittnesbörd, med dina egna ord.
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Ett sätt att få hjälp med orden om tro är att inbjuda till
Alpha-kursen, 8 tisdagskvällar 18.30–21.00 från 6 okt–24 nov.
Alpha är till för den som är nyfiken på och vill utforska den
kristna tron.
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