Ukemail uke 49-2017
Job og vennene hans!
Møteleder Per Einar ønsket velkommen til en meget interessant formiddag på Sion. Lovsangen hadde
i seg en helt ny sang om Jesu blod, og vi oppdaget at Sølvi hadde laget mer tekst til sangen:
«Ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet». Dette hadde nok sammenheng med søndagens tema.
Anne Lise Theisen hadde signalisert at Job ville være tema denne søndagen og det er få forkynnere
som våger seg på å ta tak i alt hva denne litt glemte boken i bibelen inneholder. Boken er
sannsynligvis en av bibelens eldste og omtaler mange av de mest grunnleggende spørsmål som
mennesker til alle tider har stilt seg.
Job hadde alt og da menes alt. Den materielle velstand var stor og storfamilien fungerte svært godt
sammen. Job mister så alt i tur og orden og tjenerne kommer tilbake og melder de enorme tapene på
alle kanter. Barna døde, folk døde og buskapen døde. Job sitter igjen som en slagen mann, men tilber
likevel Gud. Vi får også innblikk i Satans samtaler med Gud og Satan får til slutt anledning til å angripe
Job direkte med byller og alvorlig sykdom som synlig resultat.
Der sitter Job på søppelhaugen, med byller og mottar etter hvert besøk av sine venner. Dette er
meget interessant lesning der Job pålegges skyld for det som har skjedd. Vennene mente at Job nok
hadde syndet. De satt hos ham, leeeenge uten å gjøre noe. Det var sikkert en edel adferd..men de
kunne jo gjort noe for Job, vasket ham, gitt ham nye klær og fått han bort fra søppelfyllingen.. Det var
lite trøst i det som vennene sa. De la heller stein til byrden og forsterket mørket som rådde. Gud var
mildt sagt lite fornøyd med vennenes utsagn. Det er vel verdt å legge merke til.
Job er ærlig inn for Gud og er ikke redd for å sette ord på sin frustrasjon. Gud svarer med å fortelle
om sin storhet og i møte med denne Guds storhet opplever Job at hans fokus endrer seg. Job sier:
Når har jeg sett deg med egne øyne.
Job velsignes og får tilbake mye av den velstand han hadde tidligere. Også sønner og døtre. Vi fikk en
gjennomgang av Jobs historie som er viktig å ta med seg inn i livet. Takk til Anne Lise som tok oss
med på denne viktige reisen. Meget godt forberedt og underbygget forkynnelse.

Advent og jul på Sion!
Fredag 08.des kl 1930. Trygve inviterer til herrenes julegløgg på Naustet. Ta med mat. Drikke fås på
stedet. Litt vanskelig parkering grunnet vegarbeid. Parker gjerne også i innkjørsel til Langeneset.
Søndag 10.des kl 1600 er det adventskaffe på Sion. Andre Birkeland og Ester Mari Theisen medvirker.
Meget viktig at menigheten stiller på dette fellesarrangementet mellom menighet/barnehage.
Søndag 17.des kl 1100 taler Per Einar Rotvoll. Tema lanseres i neste ukemail.
Julaften kl 1500 til 1600 har vi vår årlige julegudstjeneste, med mange julesanger, evangelisk
forkynnelse og diverse musikalske innslag.
Ha en velsignet uke og vit at Gud ser deg midt i det vanskelige som er i deg og rundt deg. Trygve B.
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