Levende Vann
MISJONS- KONFERANSE & UTRUSNTINGS SENTER
VISJON:
Å bringe mennesker i alle aldre inn i Guds nærvær,
under Åndens ledelse sette fri, utruste
og dyktiggjøre dem til tjeneste
og å sende dem ut
i Norge og andre land.

 Være i Guds nærvær i lovprisning, bønn og tilbedelse.
Vi vil vektlegge lovsang og tilbedelse av Fader, Sønn og Hellig Ånd og ved Åndens hjelp
utvikle oss som mennesker som tilber Faderen i Ånd og Sannhet. Joh. 4.23.
På samlingene våre vil vi vektlegge vår tjeneste for Herren ved først å søke hans hjerte og
være i hans nærvær i tilbedelse og overgivelse. Ut fra hans nærvær og berøring av oss vil
tjenesten til den enkelte springe fram.
Vi vil søke å kunne si: Vi gjør ikke noe uten at Faderen har vist oss sine gjerninger - så
gjør vi likedan. Joh.5.19-20.
 Sette de undertrykte fri. Luk 4.18-19.
«Herrens Ånd er over Meg, for han har salvet Meg til å forkynne evangeliet for de fattige, Han har
sendt Meg for å helbrede de sønderknuste, og for å rope ut frihet for de fanger, og for at blinde skal få synet igjen,
for å sette undertrykte i frihet.»

Vi vil sette de undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren ved å bringe Guds kraft inn
i menneskers liv til helbredelse og gjenopprettelse av hele mennesket til ånd, sjel og
legeme.
Vi vil gi opplæring og trening gjennom; undervisning, kurs og konferanser, gjennom
menighetens fellesskap, den enkeltes plass i hus fellesskap, gjennom praktisk arbeid og i
de forskjellige prosjektgruppene og team.
 Vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene. Mal. 4.6
La barn og voksne sammen erfare og oppleve Guds nærvær, hans omsorg og hans
utfordringer i tjeneste.
Vi vil også at barn, ungdom, familier og enkeltmennesker trenes til tjeneste og vi tror at
Gud i denne tiden på en særlig måte vil vende «Fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter
til fedrene» Mal.4.6. Derfor vil vi vektlegge samlinger som tar barna på alvor med tanke
på utrustning og tjeneste sammen med foreldre og andre voksne. Joel 3.1-2.
Vi vil også vektlegge det sosialt fellesskap mellom barn og foreldre/voksne på forskjellige
måter.
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 Fremelske en giverholdning inn i fellesskapet og ut til våre

medmennesker.
For intet har dere fått det og for intet skal dere gi det. Matt 10.8b og
2.Kor.9.9-15
Vi vil utvikle en giverholdning og en overgivelse til Herren og til hverandre i et
inkluderende og kjærlig fellesskap som ivaretar den enkelte og også bringer hjelpen videre
ut til andre som trenger det i Norge og andre land. 2.Kor.9.9-15.
Vi vil samle inn varer, mat, klær ol. og bringe ut hjelpesendinger til barnehjem,
institusjoner, sykehus og menigheter etter som Gud legger det til rette for oss og leder oss.

 Velsigne Israel, be for landet og hjelpe det jødiske folk.
Den som velsigner Israel, skal selv bli velsignet.1.Mos 12.3.
Vi vil aktivt be om fred for Jerusalem og velsigne Israel med våre ord og handlinger.

 Utruste og dyktiggjøre dem til misjons tjeneste.
Rom 1:11
For jeg lengter etter å se dere, så jeg kunne la dere få del med meg i noen åndelig gave, slik
at dere kan bli styrket.
Vi vil aktivt sende ut mennesker til tjeneste, på team for evangelisering, ordets forkynnelse
og med Guds kraft i Norge og andre land.
Vi erkjenner at uten Ham kan vi intet gjøre, Joh.15.5, men med hans kraft kan vi gjøre alt
det han befaler oss.
Matt 28:18-20
Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord!
Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens
og Den Hellige Ånds navn,
og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil
verdens ende!

Det hele bindes sammen av kjærlighetens bånd.
Guds kjærlighet til oss fordi han har elsket oss først
og vår kjærlighet til hverandre.
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