Ukemail uke 19-2017.
Det store bildet!
Møteleder Trygve kunne ønske en stor forsamling velkommen til et møte med Israel-fokus.
Møtet startet nattverd og vi fikk på en god måte markert at det er Jesus som gjelder både for
oss hedninger og jødene.
Dag Øyvind Juliussen, som leder den Norske avdelingen av Internasjonale Kristne Ambassade
i Jerusalem, er et nytt bekjentskap for Sion, og det blir nok ikke siste gangen vi inviterer ham
til Sion.
Det er sjelden at vi som lyttere får en slik grundig og bibelbasert innføring i Guds tanker med
sitt folk Israel og hvilken relevans det har for oss som lever i dag. Her er ingen tilfeldigheter,
men Gud har visst hva han har gjort fra tidenes morgen. Gud har gjennom sin pakt med
Abraham forpliktet seg og om folket er troløst, så er han trofast.
Frelsen kommer fra jødene og fordi jødene forkastet Jesus, ble evangeliet forkynt for oss.
Hadde Israel den gang tatt i mot Messias, så hadde ikke vi kunnet være samlet på Sion og
prise Jesus. Dette er en tanke-rekke til ettertanke.
Men Jødene kommer igjen til å vende seg til Jesus og det er viktig at jødene får se og
gjenkjenne Messias så snart som mulig - og det skjer allerede i dag. Gud samler jødene i
Israels land slik profetiene sier og på et tidspunkt i fremtiden kommer Gud til å godtgjøre
«tapet» av Messias ved at hele Israel kommer til å bli frelst på en dag. Men også jødene må
gå via Jesus, og Jesus må forkynnes og oppleves av Jødene slik at han gjenkjennes.
Denne talen er ute på nettet og anbefales som noe av den beste Israelforkynnelse som vi
kan huske å ha vært gjenstand for. Det ble mange a-ha opplevelser for dem som var i Sion
denne vakre vårformiddagen. Ja, dette opplevdes betydningsfullt for oss som menighet.

De neste uker i Sion.
Torsdag 11.mai fra kl 1600 griller vi middag til barnehagen og deres foresatte. Det er viktig at
det kommer folk fra menigheten og blir med den lille stunden denne samlingen varer.
Søndag 14.mai er det tid for «Fem over 5» og vi samles til fellesskap med Nois. Vi får høre litt
mer om hva som kan være innhold i Israelstur våren 2018 og Trygve har en kort apell.
Selvfølgelig blir det lav terskel og lett servering og god tid til å prate sammen.
17.mai kl 1100 er det mulig å gå i tog sammen med barnehagen fra Liland skole. Ingen
samling hos Tone og Trygve. (Men St.Hans beholder vi..)
Søndag 21.mai kl 1100 kommer Mary Felde til oss. Hun er også et nytt bekjentskap for oss.
Ha en velsignet uke og husk at Israels vokter verken sover eller slumrer! Hilsen Trygve B.
Skagevegen 82
5258 BLOMSTERDALEN

www.sionblomsterdalen.com
www.facebook.com/SionBlomsterdalen

