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Personlig evangelisering.
Møteleder Vibeke ønsket velkommen til et innholdsrikt møte med både lovsang, solosang og
nattverd. Vi merket Gudsnærværet fra første stund og det er godt å oppleve at nådegavene er i
funksjon og at Gud bryr seg om at vi kommer sammen.
Trygve hadde tidligere annonsert at temaet ville bli «personlig evangelisering». Det var en opplevelse
å tale til en så forventningsfull forsamling, og talen var meget konkret i sitt innhold. Det ble også delt
ut et kompendium over talen som folk fikk med seg. Sion skal arbeide videre med et hefte av denne
talen, et hefte som folk kan bruke som en veiledning i sin kontakt med dem som ennå ikke tror.
Gud vil at alle mennesker skal bli frelst.(1.tim 2.4). Ingen er født inn i denne verden i den hensikt å gå
fortapt. Hva er hovedproblemet? Jo alle har syndet og har ikke del i Guds herlighet.(Rom 3.23). Hva
var løsningen? For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne for at hver den
som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.(Joh 3.16). Hva må vi gjøre? Men alle dem som
tok i mot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans havn.
Hvordan skjer dette helt konkret? For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre og i ditt
hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. For med hjerte tror vi så vi blir
rettferdige og med munnen bekjenner vi blir frelst. (Rom 10.9) Hvis et menneske ønsker å bli frelst
etter denne redegjørelsen, kan du be vedkommende be etter deg. Takk Gud at jeg får komme til deg.
Takk at du Jesus døde for mine synder. Jeg inviterer deg Jesus inn i livet mitt. Takk at jeg nå har fått
retten til å kalles ditt barn.
Talen inneholdt også mange helt praktiske tips omkring hva en kan gjøre og hva en kanskje ikke bør
gjøre og si. Til slutt var vi med Paulus til Aten i Apgj 17 der Paulus blir et mektig forbilde på hvordan
personlig evangelisering kan arte seg. La ikke alt stoppe med at du blir opprørt over alt du ser rundt
deg, men gjør noe med det. Ikke vær et «termometer» men heller en «termostat»).

Det går mot advent på Sion og to meget interessante søndager!
Søndag 03.des kl 1100 taler vår egen Anne Lise Theisen. Hun er meget god på å snakke om de litt
vanskelige tingene i livet. Denne gangen blir vi kjent med Job og tema blir: «Jobs plagede venner.
Gudsbilde og selvbilde under press». Job befant seg plutselig i episenteret for en samfunnsmessig
katastrofe som rammet utallige enkeltmennesker og familier. Selv mistet Job sine 10 barn og hele sitt
livsgrunnlag. På toppen av alt ble han selv alvorlig syk. De fleste vendte ham ryggen, men tre venner
ville ikke la ham få fred…. Dette blir en spennende søndag der vi nok vil få gode tips på hvordan vi
kan forholde oss til folk i krise. Takk til Anne Lise som tør å ta fatt i tema som dette.
Søndag 10.des kl 1600 er det tid for årets ADVENTSKAFFE. Her er det viktig at menigheten stiller opp
og blir kjent med de mange herlige familiene som sender sine små til barnehagen vår. En stor andel
av familiene tilhører ingen menigheter, så her har vi en god anledning til å peke på julens herlige
budskap. Andre Birkeland (Tabernaklet) har appell og Ester Mari Theisen (Sion) synger.
Ha en velsignet helg og finn ut hva som kan være din spesielle evangeliseringsarena.
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