Ukemail uke 39-2017
Kan du anbefale andre å bli en kristen?
Møteleder Anne Lise Theisen tok oss innledningsvis med inn i fortellingen om den blinde
gutten som ble ført til Jesus. De som bragte ham til Jesus mente at gutten eller hans foreldre
måtte ha syndet siden han var blind. Jesus la seg ikke på denne linje. Han fordelte ikke skyld,
men ville åpenbare sin herlighet for både gutten og foreldrene. La oss være viselige så vi ikke
legger skyld på mennesker som sliter med sin helsetilstand. Her kan være grunner for dette
som vi ikke har noen som helst peiling på.
Stein Olav Håvardstun hadde et sprekt tema på dagsorden denne søndagen. Kan du anbefale
andre å bli en kristen? Jo, svaret er ja, men vi fikk en herlig, åpen og ærlig beskrivelse av det
vi alle kan skjenne på i livene våre og jeg tror alle kjente seg mer eller mindre igjen i
eksemplene som Stein Olav tok frem.
Vi bærer mye med oss på innsiden og dette popper opp i ulik situasjoner og viser oss at det å
bli mer lik Jesus er et livslangt prosjekt. Det gamle mennesket ligger i stadig krig med det nye
livet og det har stor betydning at vi gir det nye livet næring slik at det kan komme seirende
ut av kampen. Denne pågående kampen må vi være klar over, men også være bevisst
omkring Guds nåde som til stadighet kommer oss til hjelp. Vi kan ha ting i vår personlighet
som Jesus ønsker å endre og det blir viktig at vi våger å slippe ham til. Han er ikke
fordømmende, men vet at ting kan bli bedre for oss om en god og Gudskapt endring finner
sted. Vi tror på et liv etter døden, men det er ikke alene målet for våre liv. Vi tror også på et
rikt liv før døden der alt det Jesus har gjort for oss er tilgjengeliggjort for oss for å øke vår
livskvalitet de årene vi får her på jorden. Ja, vi kan anbefale andre å bli en kristen.

Høstfesten står for døren søndag 1.okt kl 1600.
Da er det tid for Høstfest med god mat, godt sosialt fellesskap og interessante innslag.
Politioverbetjent Bente Liland fra Bergen-Sør Politidistrikt blir ettermiddagens gjest i sofaen
på scenen og Trygve har samtalen med henne. Lukas Theis pluss en musikervenn av ham har
ansvar for noen sanger innledningsvis og vi kan glede oss til en lun og fin fremføring. Trygve
har også laget en større fotomontasje som viser deler av Sions aktivitet fra 70-tallet og frem
til ca år 2000. Her vil vi nok forundre oss over hvor tiden er blitt av og at mange av oss var
yngre før i tiden.. Meld inn til «Anne Lisene våre» om du fremdeles ikke har fått anledning til
å bidra med mat til koldtbordet og kaffen.
Søndag 08.okt kl 1100 taler Trygve Birkeland på Sion. Det blir nok en gang et hyrdebudskap
som har «Livslangt engasjement for Jesus», som tema. Det vi står i må vi håndteres slik at vi
beholder engasjementet gjennom både barne og ungdomstid, manndom og alderdom.
Ha en velsignet uke og inviter med det folk til høstfesten 1.oktober kl 1600!
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