Visjoner – samtaleopplegg
På grunnlag av tale v/Tarjei Cyvin
– Formiddagsmøte 27. november 2016

Resymé fra talen
 1 Kor 3,10: Etter den Guds nåde som er gitt
meg, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre
på den. Men enhver se til hvordan han bygger videre.
 Et ord for menigheten/Guds hus i Trondheim: Jes 2,2-3: Det skal skje i de siste
dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av
fjellene og høyt hevet over alle høyder. Og alle hedningefolk skal strømme til
det. Mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg,
til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandre på hans stier!
For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.
o Guds menighet i Trondheim skal være som et skinnende hus, på toppen
av fjellene.
o Der skal Hans Ord være rikelig til stede og strømme ut fra. Der skal
lovsangen stige opp. Alle folkeslag skal strømme til det.
 Misjonskirken – i midten av det Gud gjør i dag
o Profetier om Trondheim/Trøndelag, fra mange ulike kanter. Også
historisk et åndelig sentrum.
o Misjonskirken har tidligere stått i midten av det Gud gjør. Dette er kallet
til oss også i tiden som kommer.
o Gudsnærvær, vekkelse og liv, helbredelse, forsoning.
 Misjonskirken – i midten av kirkebildet
o Joh 17,11 og 17,22. Sal 133. Gud fører sitt folk sammen. Ikke en
organisatorisk enhet, men at Gud setter hjerter sammen – også på kryss
og tvers av kirkesamfunnsgrensene.
o Enhet er en utfordring til oss, på flere nivå: i vårt eget liv, i vår
nærfellesskapsgruppe, i menigheten, men også i byen.
o Vi ser alle stykkevis (1. Kor 8,2). Er Kristus blitt delt? (1. Kor 3). Vi
trenger å fokusere på det sentrale (Heb 12,1-2).
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med:
 Har du selv fått tanker, ord, bilder el.l. for Trondheim? Del med hverandre.
 Hvordan kan du være med å styrke enheten? I familien, i
nærfellesskapsgruppa, i menigheten.

