MER – samtaleopplegg
Del 4 (Mer misjon)
På grunnlag av tale v/Tarjei Cyvin
– Gudstjeneste 27. okt 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.
• Vår plakett ved døren viser Misjonskirkenes motto: Guds barns enhet og menneskers frelse. Dette
henger godt sammen, fordi enhet er nødvendig for at verden skal få se (ref Joh 17). Og enhet og bønn
er to nøkkelfaktorer som går forut for alle vekkelser og bevegelser fra Guds.
• Gud er kjærlighet, og kjærlighet forutsetter relasjon. I Guddommen flyter denne kjærligheten
uhindret, og mellom Gud og oss er det også meningen at denne kjærligheten skal flyte. Når dette
skjer, og når kjærligheten flyter mellom oss mennesker i menigheten, så blir vi automatisk et
vitensbyrd for verden (Joh 13,34-35, og Joh 17), en misjonsstasjon i oss selv. Mennesker får se Gud,
når de ser en slik menighet i funksjon, både som lokalmenighet men også i det større bildet i en by
eller et land.
• Samtidig henger det godt sammen med den andre delen av mottoet, «mennesker frelse». Både fordi
sammen blir en lysende misjonsstasjon, men også fordi vi tar dette lyset med oss når vi går ut hver for
oss.
• Matt 28,18-20. Jesus ble gitt all makt etter at forsoningen på Golgata var fullbrakt. Derfor kan vi gå ut,
og gjøre alle folkeslag til disipler. Og Han har lovt å være med oss alle dager. Ref også Apg 1,8, om
viktigheten av Den Hellige Ånd i dette bildet.
• Når Jesus gir misjonsbefalingen, står den ikke isolert eller tatt ut av luften. Det at vi blir utsendt, er del
av et mye større bilde. Gud er skaper, og Han både skapte og fortsetter å skape. Av sin
overflodskjærlighet, skapte Han først verden og oss.
o I den verden Han hadde skapt sendte Han oss ut for å erobre og forvalte
o Da vi rotet det til, sendte Han Jesus for å gjenopprette forholdet til oss
o Deretter sendte Faderen og Sønnen på pinsedag Den Hellige Ånd.
o Og til slutt blir kirken, Guds menighet, sendt ut i hele verden av den treenige Gud
• Guds store oppdrag er å nå hele verden med Sin kjærlighet. Det å utføre noe som handler om misjon,
blir dermed å delta i Guds store oppdrag, å nå verden for Ham. Det gir både mening, trygghet og mot.
• Misjon betyr «å sende». Misjon er ikke først og fremst en aktivitet, men et resultat av Guds initiativ og
prosjekt, rotfestet i Guds hensikt om å gjenopprette og helbrede hele skapelsen. Menigheten er
dermed ikke et resultat av misjon, men et instrument og vitnesbyrd for evangeliet.
• Dette er det nødvendig at vi tar på alvor, fordi troen kommer av forkynnelsen, og hvis ingen blir
utsendt, vil heller ingen får høre (Rom 10,14-17).
• Hva er en misjonær? En som krysser grenser, en budbringer. Det er viktig at vi tenker bredt om dette,
og skjønner at dette kan være både synlige og usynlige grenser. Ref f.eks innvandrere i vårt eget land,
eller subkulturer av ulike slag. En misjonær er en som på en eller annen måte er utsendt med
oppdraget om å spre det gode budskapet: At Jesus Kristus er Messias, at Gud har åpnet en vei tilbake
til samfunnet med Ham, og at om vi tror og kjenner Jesus som Herre og Frelser, blir vi Guds barn og får
komme inn i varmen hos Gud.
• Vi kan alle være med gjennom å be (Luk 10,2), gi (2.Kor 9,6-10), og gå (dit Han kaller deg, nært eller
fjernt).
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med:
• Hvor opplever du at du blir sendt? Til din arbeidsplass? Naboer? Venner? Eller opplever du kall til et
annet sted?
• Hva er din største hindring for å dele evangeliet med andre? Frykt? Manglende frimodighet?
Opplevelse av at du ikke vet hva du skal si? Hva kan du gjøre med denne hindringen?

