Ukemail uke 36-2017
Den første og den siste Adam og betydningen for oss.
Møteleder Trygve hadde en god del informasjon for seg denne søndagen. Vi nærmer oss SoS-Ukraina
og det er nå viktig at vi får ut informasjon slik at traileren kan fylles torsdag 14.sep ved Sandsli
videregående mellom kl 1430 og 1800. Dette er en god tradisjon og denne gangen har vi gleden av å
kunne møte Halvard Hasseløy i møte hos oss den påfølgende søndagen.

Gode rapporter fra nærfellesskapsarbeidet!
Ellers er det flott å kunne melde at fremmøte på våre to nyetablerte manns og kvinne-nærfellesskap
var meget bra sist uke og formiddagstreffet hadde også høyt fremmøte i forhold til det som har vært
vanlig. Vi har nå i Sion et ganske variert nærfellesskapstilbud og vi kan godt øke vår frimodighet i å
markedsføre dette. Man trenger ikke måtte gå på formiddagsmøter for å kunne være med i
nærfellesskap. Her skal også være plass for nye mennesker som er nyskjerrig på livet i Gud.
Lars Hope var søndagens taler og på sin stillferdige og tydelige måte tok han oss med inn i
syndefallets konsekvenser da Adam falt og tok med seg hele menneskeheten i fallet. Dette var
dramatisk selv om Gud ikke var overrasket over det som hendte. Dette fallet vil vi bære med oss i
livene våre så lenge vi er her i denne verden og det er det viktig at vi erkjenner. Her går ingen fri.
Men Gud hadde en løsning og varsler et enormt tiltak og sender sin egen sønn Jesus til jorden og han
blir den siste Adam som bringer liv og forsoning for dem som vil ta i mot. Å fatte rekkevidden av hva
som ligger i denne gjenopprettelsen trenger vi hele livsvandringen på å oppdage. Jesus er prøvd i alle
ting og på grunn av dette kan han komme oss til hjelp og bli vårt eksempel i alle livets situasjoner vi
skulle møte her på jorden.
Gud lengter etter fellesskap og alt vi trenger er i Jesus hans sønn. Vi har en trygg stilling forankret i
Jesus og selv om vandring skulle føre oss litt på avveier, får vi likevel være Hans barn. Vi er født som
mennesker og forblir mennesker selv om vi gjør dumme ting. Vi er født inn i Guds rike ved den nye
fødsel og selv om vi bommer litt i blant og av og til ganske mye, får vi likevel være Guds barn.

Få med deg de neste søndagene på Sion!
Søndag 10.sep kl 1705 har vi «Fem over 5) som er vårt ettermiddagsarrangement, med litt lavere
terskel og med litt lettere innhold, men med samme tydelighet. Sølvi og Trygve tar oss med gjennom
lovsang og appell før vi gir oss god til fellesskap og prat med lett bevertning.
Torsdag 14.sep kl 1430-1800 står trailer for SOS-Ukraina utenfor Sandsli Videregående tvers for
Biltema. Sekker med klær og sko leveres i sekker rett om bord på traileren og det betales
transportstøtte på kr 50,- pr kolli direkte til mannskapet på traileren.
Søndag 17.sep kl 1100 kommer endelig Halvard Hasseløy til oss. Han har ikke vært på møte hos oss
under de to siste års aksjoner og vi gleder oss til friske fortellinger og informasjon om det store
arbeidet som vi har fått vært en liten del av i en årrekke.

Ha en velsignet uke og vit at Jesus er løsningen for det du tenker på! Hilsen Trygve B.

Skagevegen 82
5258 BLOMSTERDALEN

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

