Levende – samtaleopplegg
På grunnlag av tale v/Tarjei Cyvin
– Gudstjeneste 14. mai 2017
Resymé fra talen
• Verdier og handlinger henger sammen. Vi har
landet på 3 verdier, som vi ønsker skal prege
Trondheim misjonskirke. Disse er VARM, SANN,
og LEVENDE.
1. En levende menighet i form av en menighet full av Den Hellige Ånd, og som lever ut et
engasjert og levende trosliv
o 1 Tess 1,5a For vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft og i Den
Hellige Ånd og med full overbevisning. Ef 5,18 Drikk dere ikke drukne av vin, for det
fører bare til utskeielser, men bli fylt av Ånden.
o Bli stadig fylt av Ånden. Er dette en realitet vårt daglige liv? Lengter vi etter å oppleve
Åndens dåp/Åndens fylde igjen og igjen? Bruker vi tungetalen i vårt daglige,
personlige bønneliv?
o I Naturlig menighetsutvikling er en av minimumsfaktorene/suksessfaktorene, ”Et
engasjert trosliv”. I en tid der mange ”moderne” menigheter nedtoner fokuset på
Åndsdåp og Åndsfylde, trenger vi å holde dette oppe. Mange rygger kanskje unna
tungetale, for eksempel fordi de ikke forstår det eller blander sammen ulike
funksjon/bruk av det. 4 ulike måter å tale i tunger på: Jordiske språk (ref Pinsedag),
bønnespråk (ref 1.Kor 14,2, Rom 8,26-27, 1. Kor 14,4 og 18), profetiske språk (1.Kor
12,10, 1.Kor 14,13), og englers språk (1.Kor 13,1).
o Uten Den Hellige Ånds fylde og preg på det vi gjør, blir det menneskekraft og vårt
eget opplegg. Den Hellige Ånd vil hjelpe oss til å leve ut et engasjert og levende
trosliv.
2. En levende menighet fordi vi har fokus på nådegavebasert tjeneste
o Mark 4,28 Av seg selv bærer jorden grøde: først strå, så aks, så fullmodent korn i
akset.
o Vi må klare å gjenkjenne gavene hos hverandre, og innsette mennesker i tjeneste
basert på dette. At hver enkelt av oss gjør tjeneste ut fra gaver og kall. Også
nådegavebasert tjeneste er en av de 8 faktorene i følge NaMU som danner grunnlag
for naturlig vekst.
o Den som er utrustet til å gjøre en oppgave, må få rom til å gjøre den. Ikke
nødvendigvis den som selv vil gjøre det (men da ikke er utrustet til det). Den som er
menneskelig utrustet, er ikke alltid også åndelig utrustet til å gjøre en oppgave. En
som er menneskelig utrustet trenger Ikke nødvendigvis være salvet til det, dvs der
det er en guddommelig flyt over det
3. En levende menighet, der vi alle kan leve med hele oss.
o Mal 4,2 Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med
legedom under sine vinger. Og dere skal gå ut og springe som kalver når de slipper ut
fra fjøset.
o Ikke leve med dempepedalen på, men med entusiasme, frihet og glede!
o Frihet til å uttrykke hele følelsesregisteret, tenke nytt om møteform, organisering. Gi
rom for flere uttrykksformer, som drama, film, alle musikalske former. Gjøre nye,
kreative ting, f.eks slippe interessegrupper fram som kan bli vindu mot byen.
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med:
1. Er du Åndsdøpt, og taler i tunger? Hvis ikke, er dette noe du ønsker/lengter etter?
2. Føler du at du får brukt gavene dine i/ut fra menigheten? Hvis ikke, hvilke gaver blir ikke
brukt, og hvordan kunne du ønsket at de kom i funksjon?
3. Drøft i gruppa/med noen andre hvordan flere uttrykksformer kan få rom i menighetens liv.

