
Et kall til å søke 
Gud

Metodistkirken kaller alle sine 
medlemmer og venner til en uke i bønn 
og gjerne også faste (les mer om ulike 
former for faste på innsiden) for at vi 

kan få et større gjennomslag for 
evangeliet og Guds rike i Flekkefjord. 

Uke 49 vil derfor bli satt av som en 
spesiell uke for å søke Gud. Du vil finne 
bønneemner på innsiden av brosjyren. 

 
I tro på at bønn bringer velsignelse, vil vi 

stå sammen om å søke Gud. 
 

“Dere skal søke meg, og dere skal

finne meg når dere søker meg av 

hele deres hjerte.” Jer.29,13

«Herre, du som troner over kjerubene. 
Du alene er Gud over alle kongeriker 
på jorden, du som skapte himmelen 

og jorden. Herre, vend øret til og
hør!» 

2. Kong.19,15
 

« Og nå, Herre, la dine tjenere tale 
ditt ord med frimodighet. Rekk ut din 

hånd, så det skjer helbredelser og 
tegn og under ved navnet til Jesus, 

din hellige tjener.» 
Ap.gj.4,29-30 

 
«Rop med jubel for Herren, all jorden! 
Tjen Herren med glede, kom fram for 

ham med jubel! Kjenn at Herren er 
Gud! Herren er god, evig er hans 
miskunn, hans trofasthet varer fra 

slekt til slekt.» 
Salme 100,1-3 & 5
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Hva er faste?

Faste handler om å ta bort noe for å 
skape rom for noe annet. Kristen faste 
fokuserer på å skape mer rom for Gud 

så vi klarere kan høre hva Gud sier. 
Vanligvis forbinder vi faste med å avstå 
fra mat for en tid, enten helt eller delvis 

(En skal alltid drikke rikelig når en 
faster), men det finnes også andre 

måter å faste på, som å avstå fra ting 
som tar vår oppmerksomhet, som radio, 
tv, internet, facebook osv. Slike ting kan 
erstattes med bønn og bibellesning og 

slik være en måte å faste på. 
I Oldkirken var det vanlig å faste to 
dager i uken, onsdag og fredag. Da 

spiste man ikke noe før til middag, eller 
først når man kom hjem fra kirken. I 
Brasil samler metodistprester seg til 

bønn og faste hvor de kun spiser frokost 
og et måltid om kvelden, mens dagen 
brukes til bønn i fellesskap og alene, til 

bibellesning og refleksjon. 
Det er med andre ord flere måter å 

faste på, og det er viktig at du finner 
din måte.

Hva skal vi be om?

Flekkefjord by, ledere institusjoner 
Jesus får større plass i by bildet

Jesus viser oss hvordan vi kan spre 
hans godhet i nærmiljøet

Innflyttere i byen 
Mennesker som sliter i hverdagen

En trygg og god advent og julehøytid
Veien videre for menigheten

Alle generasjonene som er tilknyttet 
menigheten

Zimwabwe, den politiske situasjonen, 
vår vennskapsmenighet i Nyanombe, 

og vårt misjonsprosjekt i Lupote. 

Kirkesalen vil være åpen mandag - fredag 
06:00-09:00. Benytt gjerne anledningen på 
vei til jobb til å sette deg ned i stillhet og 

meditasjon til Gud. La dette være en 
rasteplass på vei til dagens aktiviteter. vi 
oppfordrer også familie og venner til å 

samles i bønn hjemme denne uken.

En del av fasten kan også være å spise 
mindre og enklere en dag, eller hele uken. 

Du kan f.eks. kutte ut kjøtt og snop, og nøye 
deg med små porsjoner. Men HUSK ALLTID Å 
DRIKKE! (For den som drikker kaffe til vanlig 
og vil faste helt en dag, kan det være lurt å 

drikke en halv kopp i starten for å unngå 
hodepine.)

“Men dette slag drives ut bare ved 
bønn og faste!” Matt.17,21

BIBELLESNING: 
Vi oppfordrer til å lese Apostlenes 

gjerninger denne uken. Du kan gjerne følge 
denne planen: 

Mandag: Kap.1-3 ev. kap.1-4 
Tirsdag: Kap.4-6 ev. kap.5-8 

Onsdag: Kap.7-9 ev. kap. 9-12 
Torsdag: Kap.10-12 ev. kap 13-16 
Fredag: Kap.13-15 ev. kap 17-20 
Lørdag: Kap. 16-18 ev. kap 21-24 

Søndag: 19-21 ev. kap 25-28 
 

For noen vil det være nok å lese ett kapittel 
hver dag og det er helt ok.
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