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Resymé fra talen
• Åp 4,8-11. Lovprisningen og tilbedelsen pågår kontinuerlige for Guds trone i
himmelen. Når vi lovsynger og tilber, får vi ta del i dette. Når vi tilber, blir Han løftet
opp og troner på våre lovsanger. Og det bringer Guds nærvær ned slik at mennesker
lettere kan møte Ham, til f.eks frelse, helbredelse og fornyelse.
• Luk 6,26. Den Åndsfylte, Bibeltroende kristendomsformen er under press i vår tid i
Norge. Det som tilpasses verden omkring, blir populært og akseptert av massene,
mens der vi velger å bli stående klart på det klassisk konservative Bibelsynet blir vi på
stadig flere områder presset. «Ve dere om alle taler vel om dere...», og samtidig skal
vi ha et godt vitnesbyrd av folk omkring oss (Apg 5,12-16)
• 2.Krøn 7,14 er et betinget løfte. Hvis vi ønsker å se landet forandret, at det norske
folk igjen vender seg til Gud, at korset ikke bare er tegnet på flagget men også i våre
hjerter, så må vi gi gjensvar på kallet til omvendelse og bønn. Frukten av dette vil
være at vi igjen blir «et skinnende folk» (2.Kor 3,7-10 og Joh 1,14).
• Han kaller oss til samfunn med Ham, et fordypet fellesskap, et disippelliv i hverdagen.
Situasjonen i byen henger dypest sett sammen med våre valg, hvordan vi lever med
Gud og i sin tur utover mot mennesker. Når vi lever tett med Ham, får vi også
innskytelser fra Ham, og kan igangsette kjedereaksjoner som etter hvert fører mange
mennesker til tro.
• Kan vi ser for oss et forandret Trondheim? (eksempel fra Sao Paolo) At kirkene og
bedehusene fylles, kriminaliteten forsvinner, familier gjenopprettes og bevares,
antallet helbredelser øker så sterkt at det påvirker helsevesenet, at Jesus kommer på
alles lepper?
• Når det blir en viss andel levende kristne i en menighet eller en by, en «kritisk masse»
(ref fysikken), vil det bli en kjedereaksjon av forandring. Ref hvordan et helt land ble
berørt og forandret med utgangspunkt i en manns omvendelse/kallsopplevelse og
lydighet (Hans Nielsen Hauge).
• Vi merker at Gud gjør noe i byen og i landet, men det må «mer ved på bålet», dvs
flere av oss må brenne sterkere, og settes sammen slik vedskier som er lagt sammen
skaper et bål.
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med:
• Hva må til for å få se en forandret by og et forandret land? Tror vi at det kan skje, og
hvilken rolle spiller vi selv – du og jeg – i det?
• I forkant av vekkelsen i Wales sendte man rundt lapper (små løpesedler/traktater),
med oppfordring om å daglig be: «Herre, send vekkelse og begynn med meg».
Hvordan kan en tilsvarende bønn se ut i dag, med utgangspunkt i Trondheim
misjonskirke? Og hvilke følger får det for deg?

