Ukemail uke 14-2017.
Betydningen av Guds ord.
Sist søndag kunne Arne ønske en fin forsamling velkommen til «Fem over 5» som er vår ettermiddagssatsing. Her er programmet noe enklere og vi tar oss god tid til det sosiale. Trygve leste brev
fra Bolivia der utfordringer med tørke og høy valutakurs gjorde 2016 til et utfordrende arbeidsår for
May Kristin og Gonzalo. Likevel gjøres det et viktig arbeid av høy kvalitet til glede for alle guttene som
får muligheten til å vokse opp i Arken.
Nois-bandet hadde lovsangen og leverte noen herlige versjoner av både gammelt og nytt. Selv med
denne lille besetning er det imponerende hva de får til. Takk til Nois-bandet for herlig innsats.
Miriam Dortea Berg, ungdomspastor i Credokirken, var ettermiddagens taler og hadde med dette sitt
første taleoppdrag utenfor Credo. Dette ble en herlig stund i Sion med sterk formidling fra en ung
kvinne på 24år som virkelig hadde noe å gi oss.
Hun fortalte fra eget liv, om oppvekst i menighet, med far som pastor. Hun tok sin utdannelse som
ballettdanser og fikk etter en lengre vandring rundt i Europa, jobb i Spania. Dette med Gud fikk stadig
mindre og mindre plass i livet hennes. Til slutt endte hun opp med å ha fått oppfylt alle sine
drømmer, men var likevel ikke fornøyd med livet sitt.
Til slutt tok hun frem bibelen som hun hadde dratt med seg på sin lange reise, og ble sittende å lese i
lengre tid og fikk et møte med Gud som forandret henne. Nå var det hun og Gud og hun gav alt hun
var til Gud med ønske om å tjene Ham.
Det ble Jesus Church og Jesus Revolution og dans og formidling i en lengre periode. Her fikk hun
brukt sin dansekompetanse og fikk være med å se Jesus helbrede og møte mange unge mennesker.
Guds ord har det vi trenger for å møte livet og Guds ord er både som et sverd og som et lys for oss. Vi
fikk et møte med en ungdomspastor som nå får leve midt i det Gud har for henne nå. Det gjorde
inntrykk.
Veldig fint å se hvordan folk tar vare på hverandre rundt kaffebordet etter samlingen. Alle har noen å
prate med og trivselsnivået er høyt. Her har vi en verdi som det er viktig at vi foredler videre.

Ukene fremover inkl. Påske.
Søndag 09.april, Palmesøndag kl 1100, taler vår egen Anne Lise Theisen til oss. Hun er en formidler
som ærlig taler utfra levd liv og har en utmerket formidlingsevne til å si det vanskelige.
Søndag 16.april, Påskemorgen kl 1000, samles vi til Påskefrokost. Vi dekker noen bord og folk tar med
seg brød og pålegg og alt settes på et bord der vi forsyner oss. Kaffe fås på stedet. Etter
påskefrokosten går denne over i et Delemøte kl 1100 der vi oppfordres til å ha et Påskefokus på det
som formidles.
Litt lengre frem: Søndag 23.april kl 1100 taler Per Einar Rotvoll og det blir ÅRSMØTE etter møtet.
Ha en velsignet uke og la Guds ord bety noe i din hverdag! Hilsen Trygve B.
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