Ukemail uke 4-2017.
Det intet øye så…
Møteleder Trygve kunne ønske en god forsamling velkommen til et møte inneholdende mye
god sang og musikk og formidling sist søndag. Lovsangsgruppen innledet med et par nyere
sanger før Mikael Jærlestrand og Rune Hagen entret scenen. Nystemt piano og flott lyd i vårt
gode lydanlegg var med på å gjøre denne søndagen til en herlig opplevelse for de
fremmøtte, av dem flere fra andre steder i Bergen og Ytrebygda.
Mikael sang flere av de sanger som stod ham nærmest og samspillet med Rune Hagen er en
studie verdt. Dette er to som gjør hverandre enda bedre, og resultatet til en sann nytelse.
Mikael delte ordet med oss og tok utgangspunkt i 1.kor 2. v 9: Det som intet øye så og intet
øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskes tanke, alt som Gud har gjort ferdig for
dem som elsker ham.
Vi er kalt inn i en utrolig sammenheng der det venter en himmel som på alle måter overgår
de talemåter og tanker som vi som mennesker nødvendigvis må hente fra vår
referanseramme her i verden. Våre ord strekker ikke til og om vi prøver å beskrive, så vil vi
ikke være i nærheten av det som en gang kommer til å bli åpenbart for dem som elsker Gud
og er født på ny.
Mikael motiverte oss alle til å fortsette i de tjenester som Gud har gitt oss. Om vi er kommet
på avstand, eller er blitt noe lunken i vår tjeneste, så kaller Gud oss tilbake. Tenn opp igjen
nådegavene du tidligere fungerte i, be om en Kristuslidenskap som trekker deg mot Gud og
tillat deg å gjøre feil underveis. La det være raushet i forsamlingen slik at folk kan få oppøve
seg og ikke kjenne seg avvist for alltid fordi noe en gang ikke ble helt som planlagt.
Det kan også nevnes at vi samlet alle med oppgaver i Sion til et arbeidsmøte sist tirsdag.
Dette ble en flott kveld der vi fikk gi innspill på hverandres oppgaver pluss at vi hadde fokus
på den rikholdige møteplanen for Sion våren 2017. Her blir mange interessante samlinger.

De neste to uker på Sion!
Søndag 29.jan. kl 1100 taler Trygve Birkeland på Sion. Det blir både oppmuntring og lett
formaning i dette budskapet som vil utfordre oss på om Gud kan regne med oss i 2017. Det
blir også Nattverd i dette møtet.
Søndag 05.feb kl 1100 taler Atle Yndesdal. Han har bakgrunn fra tidligere tider i Sion og var
den gang den nåværende godt voksne generasjonens ungdomsleder. Atle er en frimodig
forkynner som gjerne er med og betjener mennesker i forbønn under møtets gang.
Ha en velsignet uke og tenk at det ikke er for sent å tenne opp tjenester du tidligere stod i!
Hilsen Trygve B.
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