Ukemail uke 14-2018
Påskemorgen på Sion
Så er påsken over og de som var der fikk med seg en påskefrokost og et delemøte med mye
åpenbaring og Gudsnærvær. Det var dekket til frokost på Sion på påskemorgen og folk
hadde med seg maten som ble samlet til et svært rikholdig koldtbord. Anne Lise NT ønsket
velkommen og folket koste seg rundt bordene og det var flott å se såpass mange finne vegen
til Sion denne påskemorgenen.
Delemøtet hadde påskefokus og både sanger og vitnesbyrd pekte mot det store som skjedde
på korset. Det tok litt tid før folket kom i gang, men etterhvert kom innleggene som perler på
en snor og innholdet gjorde noe med dem som var samlet.
Tenk at Jesus som var helt uten synd, ble gjort til synd for oss for at vi skulle få del i hans
rettferdighet. Jesus stod hele løpet ut og all synd og sykdom og skam ble lagt på ham, ja hele
straffen hvilte på Jesus da han hang på korset.
Det var nok ikke Jesus sine fysiske smerter som var de verste, men det å bære alt det onde
for oss, må ha vært det som tynget mest. Jesus døde, men han ble ikke i graven. Han stod
opp og han lever.
Det hele starter med troen på det som skjedde og at det gjelder for oss i dag. Troen på Jesus
starter det hele og gir oss adgang til nåden og til all den kjærlighet vi vil trenge for livet vi
skal leve. Troen er ingen prestasjon, men er en Guds gave. Dette er viktig å påpeke gang på
gang. Vi har en sterk tendens til å tenke at vi er blitt såpass flinke til å være kristne at vi etter
hvert klarer oss selv. Det er en farlig tanke. Vi trenger Jesus hele tiden---hele livet.
Vi hadde ellers en god nattverdstund og bønnens ånd tok fatt i forsamlingen og nådegavene
var i bruk. Takk til alle som var med og gjorde denne formiddagen til noe vi vil huske.

To talerbesøk utenfra de neste søndager!
Søndag 08.april kl 1100 kommer Kennet Moe til oss. Han er ungdomspastor i Østfoldkirken
og vi gleder oss til et nytt bekjentskap for Sion.
Søndag 15.april kl 1100 kommer Trond Taule og Dreamsenter til oss. Dette er et årlig besøk
der vi får høre hva Gud gjør i livene til mennesker som har vært rusavhengige Trond har vært
engasjert i dette arbeidet en mannsalder og er en djerv formidler. Det blir en anledning til å
gi en gave til dette viktige arbeidet.
Vi fortsetter søndag 15.apr med ÅRSMØTE etter kaffen. Her blir det årsmelding, regnskap og
valg og korte rapporter fra våre virkegrener. Også kort rapport fra barnehagen.
Ha en velsignet uke og hvil i at du aldri kommer til å holde mål. Den jobben gjorde Jesus.
Hilsen Trygve B.
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