Ukemail uke 5-2017.
Kan Gud regne med deg i 2017?
Møteleder Anne Lise Theisen ønsket en liten forsamling velkommen denne siste søndagen i
januar. Her var både lovsang med gammelt og nytt og nattverd i dette innholdsrike møte.
Trygve var søndagens taler og gjorde det klart at budskapet ville bli både inspirerende og
utfordrende. Gud vil bruke oss, ja han har gjort seg avhengig av oss når det gjelder å synliggjøre
Jesus for dem som lever i dag. Gud vil at vi skal være her og han har fremdeles mye på
programmet.
Bibelen er klar på at det kommer til å bli vanskelige tider fremover, men samtidig som det
kommer til å bli mørkere og mørkere i verden, kommer lyset til å stråle over dem som vil være
med på den innhøstning som kommer til å finne sted før Jesus kommer igjen.
Jesus sin programerklæring i fra Luk 4 og fra Jesaia 61, gjelder fremdeles. Evangeliet skal
forkynnes for fattige, fanger skal få sin frihet, blinde skal få synet tilbake og et nådens år skal
ropes ut. Avsnittet fra Jesaia, «en hevnens dag fra vår Gud» tok Jesus ikke med da han talte i
Nasaret. Jesus visste at straffen og hevnen kom til å ramme ham selv senere da han skulle dø på
korset og fra nå av var det et Nådens år som gjaldt.
Ja vi er hellige og skal leve som hellige, men det betyr ikke å fjerne seg helt fra denne verden.
Jesus vårt forbilde trivdes blant de som ikke trodde fordi han visste for hvem han var kommet.
Gud spør i dag hvem han kan regne med. I Esekiels tid så Gud etter folk som kunne stille seg i
gapet som det står, men han fant ingen. Et tragisk utsagn til ettertanke. Jesaia møtte Gud mektig
i det året da kong Ussia døde. Det mektige møtet beskrevet i Jesaia 6 førte til at profeten lot seg
rense og svarte et tydelig ja når Gud spurte hvem ham skulle sende.
Kan Gud regne med oss, eller er der helt fullt i livene våre? Skal han kunne fylle oss, må der være
noen tomrom som kan fylles. Ville livet ditt vært annerledes om du ikke var en kristen, sett vekk
fra møter og menighetssamlinger? Alle ble sterkt utfordret til å tenke gjennom hva Gud kan få
gjøre gjennom oss og hva hver og en kan være med å bidra med i menigheten og Guds rike ellers
fremover.

De neste to uker på Sion!
Søndag 05.feb kl 1100 kommer Atle Yndesdal til oss. Han har bakgrunn i Sion og er en forkynner
som gjerne betjener mennesker i samtale og forbønn. Trygve, Per Einar, Anne Lise Sølvi og Jens
Ottar er på den store LED-17 som Pinsebevegelsen har ved Oslofjorden fra torsdag til søndag.
Søndag 12.feb kl 1705 er det tid for «FEM OVER 5». Her deltar Miriam og Niklas Sundhordvik og
forteller fra Nytt Håp sitt arbeid i Bolivia som Sion også støtter. NOIS-band og bevertning.

Ha en velsignet uke og tenk gjennom om Gud kan få regne med deg fremover!
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