
Nehemja 6 mars 

Nöd – Vågar och vill du be om nöd från 

Gud? 

Bön – Vem, vilka eller vilken stad/land 

ställer du dig i gapet för? 

Tro – Pröva att läsa om vem Gud är och 

vad Gud lovat så insikten om att för Gud är 

allting möjligt växer i dig! 

Vision – Finns det visioner och drömmar 

som du ser eller sett men aldrig vågat 

pröva och dela med någon? 

Handling – Vad är det farliga med att våga 

och kanske misslyckas? Är det inte bättre 

än att aldrig testa? 
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