Ukemail uke 44-2017
Gud arbeider på forunderlig vis.
Møteleder Sonja ønsket oss velkommen til et innholdsrikt møte sist søndag. Både lovsang og
nattverd fikk god plass i møtet og vi merket Guds nærvær fra første akkord.
Denne søndagen hadde vi besøk fra Veien Bibelskole og Glenn Ruben med team var med
oss. Glenn Ruben valgte å fortelle sin livsfortelling og vi fikk være med på reise der det
fremkom klart at Gud grep inn. Her følger noe av fortellingen.
Glenn Ruben var rusavhengig og til tider småkriminell og hadde egentlig gitt helt opp håpet
at det skulle finnes en mulighet for et annet liv for ham. Møtet med en døende kreftsyk ung
slektning på 15 år skulle være avgjørende. Glenn trodde han kom til å møte en fortvilet ung
gutt, men møtte i stedet en rolig forventningsfull og livsglad tenåring sterkt preget av lang
fremskreden sykdom. Denne gutten var en kristen og dette med kristendom var noe Glenn
ikke kjente noe særlig til. I denne guttens begravelse sang tensingkoret som gutten hadde
vært med i sangen «I will fix you». Dette er ikke noen kristen sang, men Glenn fikk en sterk
fornemmelse av at «noe» var der og tok tak i livet hans med umiddelbar virkning.
Da han våknet neste morgen var han helt rolig og russuget var borte. Han prøvde og ruse
seg, men stoffet hadde ingen virkning. I samtale med andre fikk han forståelsen av at Gud
hadde grepet inn og at han var blitt det noen kaller frelst. Kontakten med stiftelsen «Ordet»
var avgjørende og her møtte han leder Per Svendsen som lot ham være seg selv og kjenne
seg elsket. Ja han fikk høre at djevelen skulle få betale tilbake hver dag han hadde tatt av
Glenns liv.
Siden ble det fellesskap med andre kristne og etter hvert Veien bibelskole der han fikk gå og
frykten for å stille seg frem forsvant og blant dem på bibelskolen gikk også en flott jente som
nå er blitt hans kone. Det var et sterkt budskap om at Gud arbeider og teamet fra Veien var
med å betjene forsamlingen som også denne søndagen hadde i seg noen vi ikke har sett før.
Mye bra på de kommende søndager!
Søndag 05. nov kl 1100 kommer Tone Lise Gustavsen til oss. Hun og mannen er pastorpar i
menigheten «Frisk» i Tønsberg og hun kommer til å snakke om hva som kjennetegner
kristenlivet og hvordan tegn og under og helbredelser kan bli en mer naturlig del av livene
våre. Det er et kort menighetsmøte etter formiddagsmøtet med diverse orienteringssaker.
Søndag 12.nov kl 1100 kommer Kai Johansen og Hans Martin Skagestad fra Troens bevis til
oss. Her blir det misjonsfokus. Sion støtter 11 evangelister i Nord India via Troens bevis.
Ha en velsignet uke og bli oppmerksom på hvordan Gud arbeider i ditt liv!
Hilsen Trygve B.
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