Ukemail uke 2-2017
Nådens og bønnens ånd!
Møteleder Anne Lise Theisen kunne ønske et nesten fullsatt Sion velkommen til årets første
søndagsmøte. Hun leste om den blinde Bartimeus som ropte til Jesus og fikk hjelp. Mange ganger
når vi er i vanskelige situasjoner, mener vi at andre bør be for oss, ja folk som er flink til å be.
Underforstått tenker vi at det ikke er godt nok at vi selv ber. Jo, vi kan be direkte og Gud svarer!
Dagens taler Annie Schoug, hadde fått klart for seg at hun skulle tale om bønn denne søndagen.
Derfor ble hun svært glad når hun hørte at denne søndagen var starten på en bønneuke i Sion.
Hennes tale ble en herlig tilnærming til det å tørre å be og tro at Gud hører. Vi kategoriseres gjerne
lett mennesker i menigheten og tenker at noen er «flinkere» å be enn andre. Gud vet akkurat
hvordan det står til med oss og vi er alltid underveis og opplever den daglige kampen med kjøttet
vårt som så ofte gjør seg gjeldene.
Vi har selvfølgelig lyst på raske løsninger, men noen ganger må Gud avvente fordi vi ikke har «gitt
opp». Gud bruker oss og når vi er på det svakeste, hender det ofte at vi får oppleve de sterkeste
tingene i vår Gudstjeneste. Nådens og bønnens ånd holder oss ydmyke og gir Gud æren.
Det var flere til forbønn etter dette sterke og oppmuntrende budskapet og enkel lovsang med noe
mindre besetning enn tidligere i møtet, dannet en god ramme rundt betjeningen av dem som kom
frem denne viktige søndagen i Sion.

Bønneuke og muligheter for flere møtepunkt!
Vi er sammen med Karmel i Blomsterdalen inneværende uke og starter mand kl 1930 på Sion der
deler av lovsangsgruppen er med i starten av samlingen. Tirsdag er det bønn hos Bjørg og Alfred i
Todnhaugen 9 kl 1200. Onsdag stiller vi på bønnemøte i Karmel kl 2000. Torsdag er det bønn på Sion
kl 1130. Det er også laget en bønnekalender med ulike tema fra dag til dag som kan følges av dem
som ikke har anledning til å komme til møtepunktene.

Tanja Lundberg Rønhovde og Mikael Jærlestrand på Sion de neste søndagene!
Søndag 15.jan kl 1100 kommer Tanja Lundberg Rønhovde til oss på Sion. Hun er et helt nytt
bekjentskap for oss og leder Credokirken sammen med sin mann Olav. Hun fikk et kraftig møte med
Gud for en tid tilbake og dette resulterte i en helt ny frimodighet over livet hennes og har ført henne
inn i tjeneste i flere ulike sammenhenger. Det blir en spennende formiddag på Sion denne søndagen!
Søndag 22.jan kl 1100 kommer Mikael Jærlestrand igjen på besøk til oss. Han har med seg Rune
Hagen på piano og vi som har hørt disse to, vet at dette kommer til å bli bra. Mikael vil også tale
denne søndagen der lovsangsgruppen synger innledningsvis før møte i sin helhet gis over til Mikael
og Rune. Det blir enda en festdag i Sion der vi skal la oss inspirere, formane og oppmuntre!

Ha en velsignet uke og be om at nådens og bønnens ånd fyller deg disse dagene!
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