MER – samtaleopplegg
Del 6 (Mer enhet)
På grunnlag av tale v/Tarjei Cyvin
– Gudstjeneste 1. des 2019

Resymé fra talen
• Jes 44,3. For at de prosessene som har startet i menigheten skal få fortsette, trenger
vi MER Guds Ord, MER bønn, MER tilbedelse, MER enhet, osv.
• Joh 17,9 og 11, Når Jesus ber i Joh 17, ligger den første nøkkelen i «Bevar dem i ditt
navn...», altså at vi bevarer vårt fokus. Dette gjelder både enkeltvis og for oss som
fellesskap. Det at vi selv lever helhjertet for Gud, gjør også at våre egne hjerter
mykner overfor andre. Når vi oppfordres til å elske våre fiender, hvor mye mer da
våre søsken i troen. Alle som ønsker å kritisere eller peke på noe hos sine søsken, bør
starte med å be for dem over tid. Bønnen gjør noe med dem, men også med oss selv.
Rom 13,8.
• Joh 17,20-23. Den enheten Jesus ber om, er en ekte enhet. «Likesom du, Far, i meg,
og jeg i deg» sier noe om at dette er en ekte, hjertets enhet. I denne tiden setter Gud
hjerter sammen for det Han vil gjøre. Når hjertene settes sammen, både på
mikronivå i familiene og i menigheten men også i et større bilde i en by eller et land,
så blir dette som et vakkert fundament for det Han vil gjøre i og gjennom oss. På
samme måte som et ekteskap uten ekte hjertefellesskap blir til et ytre skall uten reelt
innhold, så er det også slik i en menighet eller en by.
• Ef 2,13-16. Gal 3,28. For at dette skal skje, må Den Hellige Ånd arbeide med hjertene
våre. Og for at det faktisk skal bli virkelighet, må vi invitere DHÅ inn til å gjøre det. Vi
har ingen mulighet til å klare dette i egen kraft.
• Joh 17,23. Joh 13,35. Verden får kjenne at Gud elsker dem, gjennom at vi elsker
hverandre og blir ett. Menneskene omkring oss lengter etter kjærlighet, en ekte
kjærlighet, fordi vi alle er skapt til å leve i relasjon med Gud. Hvis ikke folket i byen
kjenner at vi er Hans disipler, er det høyst sannsynlig fordi vår kjærlighet til
hverandre ikke har slått gjennom og talt høyt nok.
• Ef 4 og 2.Kor 5,16. Denne prosessen starter med mitt eget forhold til Gud, at jeg
gjensvarer på kallet fra Ham, og lar meg føres inn i det Gud gjør i vår tid. Han fører
sitt folk sammen, hjerte til hjerte. Vil vi være Hans medarbeidere i det, eller har vi
våre egne planer?

Spørsmål/problemstillinger å jobbe med:
• Hva tror du står i veien for at vi lever i, og viser, en større kjærlighet til hverandre?
• Hvilke konkrete ting kan du selv gjøre for å utvikle disse tingene hos deg selv?

