Ukemail uke 42-2017
Den nye skapning.
Møteleder Per Einar minte oss om i sin innledning at kjærligheten skal stå høyt på vår
agenda. Det er greit nok å elske sine nærmeste og dem en ellers står nær, men Jesus kaller
oss til å la denne kjærlighet også nå mennesker vi ellers omgir oss med i hverdagen.
Jens Ottar Theisen fortalte innledningsvis i sin tale fra sin Indiareise som han nylig fikk være
med på sammen med Rune Edvardsen (Troens bevis) og flere ledere fra ulike Norske
menigheter. Her fikk vi høre om pastorseminar, konserter/møter på et stadion med over
5000 mennesker til stede og et stort antall mennesker som gav sine liv til Jesus. Det er herlig
å få innblikk i det arbeidet vi er med og støtter og Jens Ottar takket menigheten for at han
fikk anledning til å delta på denne turen.
Jens Ottar hadde denne søndagen fokus på den nye skapning. Først underviste han oss
grundig om Jesus som gjennom sitt verk på Golgata skaper grunnlaget for en ny pakt og
Jesus blir hvetekornet som faller i jorden og dør og deretter blir til liv for mange. Slik sett er
vi alle som tror i hele den universelle menighet over hele jorden, en del av den nye skapning
som Jesus er grunnlaget for. Jens Ottar påpekte at vi ikke bare tilhører den universelle
menighet, men skal også tilhøre en lokal forankring.
Men, den nye skapning er også en situasjon inn i det enkelte menneskes liv. Når vi tar i mot
Jesus blir vi en ny skapning og det gamle er glemt og alt er blitt nytt. Det er dette nye livet og
denne nye skapning Gud regner med i oss den enkelte og det gir oss uante muligheter i å
oppleve det Gud har for oss her på jorden. Det ble en god forbønnstund og Gud møtte oss.

To spennende søndager i vente!
Søndag 22.okt kl 1705 har vi ettermiddagstilbudet vårt «Fem over 5» med litt kortere møte
og rikelig tid til kaffe og samvær. Trygve forteller kort fra egne opplevelser under tittelen:
«Når Gud koordinerer.» Her får vi høre hverdagsfortellinger fra ulike faser i pastorens
mangslungne liv.
Søndag 29.okt kl 1100 kommer Sara Emilie Svendsen og team fra Veien bibelskole til oss.
Sion ønsker å være en arena for oppøvelse for byens bibelskoler da vi som lederskap vet at
menigheten har en raushet overfor dem som stiller seg frem. Dette blir et spennende møte
og det er mange i Sion som har blitt velsignet av disse Kristussentrerte ungdommene.
Vi minner allerede nå om at høstens menighetsmøte blir i forlengelsen av formiddagsmøte
søndag 5.november. Innkalling med tema sendes ut senere.
Ha en velsignet uke og øk din bevissthet om at du er en ny skapning, hele livet..
Hilsen Trygve B.
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