Ukemail uke 6-2018
Vi trenger hverandre.
Møteleder Anne Lise Theisen tok oss med gjennom et innholdsrikt møte der vi innledningsvis tok oss tid til
å høre fra Norsk Gideon som driver med bibelspredning over hele verden. Dette er et stort og viktig
arbeid som Sion alltid har støttet og det er imponerende tall som Gideon kan presentere. Det deles ut
over 60 millioner nytestamenter i over 200 land og i Norge deles det ut ca 42.000 NT til skoler,
institusjoner og hoteller. De to herrer som besøkte oss satte stor pris på det de fikk være med på denne
formiddagen. Det ble delt ut gratis NT og mange tok flere med seg. Ta gjerne med disse på søndag og
klistre inn Sion-Info på første side, før de deles ut. Klistrelapper vil være tilgjengelig.
Per Einar var nestemann ut i talerrekken på Sion over temaet: «Menighet. Hvorfor?». Denne søndagen var
undertema: «Vi trenger hverandre». Det ble en nær og god og svært relevant undervisning der Per Einar
blant annet fortalte fra eget liv og hva menighet hadde betydd for ham siden han ble frelst som ung mann
tidlig på 80-tallet.
Ordet «hverandre» kommer igjen i mange skriftavsnitt i det nye testamentet. De fleste av disse
skriftsteder handler om forholdet oss i mellom i menigheten. Jesus gir oss et helt nytt bud. Han sier at vi
skal elske hverandre. Dette er en ny dimensjon som i liten grad var fremme før Jesus tok tak i dette.
Paulus underviser om, ta dere av hverandre, ja at vi skal holde fred med hverandre, gi akt på hverandre,
oppgløde hverandre, bekjenne synder for hverandre osv. Dette er gode mellommenneskelige handlinger
som skal prege oss i fellesskapet vi er i.
Det høres veldig harmonisk ut dette, men Paulus var svært realistisk i sin tilnærming. Plutselig kommer
han inn med et værs i Galaterbrevet der det sies: « Men når dere biter og glefser etter hverandre, så pass
dere, så dere ikke ødelegger hverandre». Dette tyder på at det den gang som i dag, kan forekomme
situasjoner internt i menigheten som ikke gjør godt for noen.
Per Einar dvelte også ved betydningen av kjærligheten til alle kristne, verden over. At vi elsker de kristne
er selve tegnet på at vi er født på ny, ja at vi er gått over fra døden til livet.
Det ble en god og nær stund på Sion etter talen og vi tok del i forbønn og kunne på en god måte vise i
praksis at vi har omsorg for hverandre også nå livet blir vanskelig. Takk til Per Einar som gav oss mye godt
å tenke på i tiden fremover.

Delemøte og fortsatt temaundervisning og Håkon Fagervik siste helg i februar!
Søndag 11.feb kl 1100 er det delemøte på Sion. Kanskje du kan si litt om hva menighet betyr for deg?
Ordet er fritt og har du et vitnesbyrd, en sang eller annet du vil bringe, så er du velkommen til å delta.
Ledergruppen og Sølvi er denne helgen på LED-Nasjonal som er Pinsebevegelsens årlige samling med
menighetsledere og ledere i barne og ungdomsarbeid og lovsangstjeneste.
Søndag 18.feb underviser Anne Lise Theisen og undertema er: «Menighet: Selvutfoldelse eller
selvutslettelse?» En spennende vinkling og vi gleder oss til bli utfordret av en herlig forkynner som Sion
har stor glede av.
24-25. feb Sion møtehelg med med Håkon Fagervik. Det vises her til egen informasjon og plakater som
kan skrives ut fra nettet. Hovedtema blir Bønnens fantastiske mulighet og Guds farshjerte. Sett av denne
helgen!
Ha en velsignet uke og husk at i et menighetsfellesskap kan du både få og gi.
Hilsen Trygve B.
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