Ukemail uke 6-2017.
Rett fokus!
Møteleder Arne kunne ønske en fin forsamling velkommen til formiddagsmøte sist søndag. Arne viste
i sin innledning til at mange tror at Jesus har levd, men de bortforklarer miraklene med f.eks placebo.
Miraklet med den lamme ved Betesda skiller seg ut ved at han som ble helbredet ikke visste at det
var Jesus som gjorde det. Jesus gav seg ikke til kjenne, han bare spurte om mannen ønsket å bli frisk.
Først senere fant mannen ut at det var Jesus som hadde helbredet ham. Her fantes ingen placebo..
Koselig å se lille Sebastian sammen med det lille lovsangsteamet, da både Sølvi og Trygve var på LED17 der også Jens Ottar, Anne Lise og Per Einar var med. Herlig at denne lille gutten fikk være med å
synge : «På Golgata stod det et kors».
Atle Yndesdal var søndagens forkynner og viste til Filipperbrevet: «For meg er livet Kristus og døden
en vinning». Å leve betyr muligheten til å gjøre noe for Kristus. Den bortkomne sønnen sløste vekk
arven, mens den hjemmeværende ikke nyttiggjorde seg av arven i det hele tatt. Mange kristne klarer
ikke å hente ut Guds velsignelse.
Det er mange ting som skjer i vår samtid som kan skremme. Men verden styres ikke av en mann, en
amerikansk president, men av Gud. Han har kontrollen. Vårt fokus skal ikke være på verdens
problemer, men på Han som elsker oss.
Du er et mirakel elsket av Gud. Jesus identifiserer seg så sterkt med oss at når Saulus forfulgte de
kristne spurte Jesus: «Hvorfor forfølger du meg?».
Våre valg og prioriteringer er som penselstrøk og Gud har gitt oss mange farger og nyanser. Det
finnes flere farger enn svart. Livet fremstår i mange valører og det finnes topper og daler. Vær sann i
livet, innfor både Gud og mennesker. Det gir velsignelse.
Gud hjelper oss til å ta riktige valg. For å velge rett, må vi se rett. Det nytter ikke å skylde på andre.
Da er vi raskt ute av fokus. Se på Jesus i stedet for alt det negative og alle farer vi eventuelt kan
utsettes for.

Takk for at vi fikk være på LED-17.
Som nevnt over var 5 av oss på LED sammen med ca 1700 ledere og pastorer. Det har vært en sterk
helg med utfordrende undervisning, sterk lovsang og et kraftig Gudsnærrvær. Vi kommer nok til å ta
med oss deler av det vi har fått del i inn i menighetens virke i tiden fremover. Så bra at vi fikk være
der. Det har betydd noe for oss som fikk være der disse innholdsrike dagene.

De neste uker på Sion!
Søndag 12.feb: «FEM over 5» kl 1705 kommer Miriam og Niklas Sunnhordvik til oss og forteller fra
Nytt Håp i Cochabamba i Bolivia. Sion støtter dette arbeidet. NOIS-BAND og bevertning.
Søndag 19.feb kl 1100 kommer Veien bibelskole på besøk igjen. Vi ønsker å være en treningsarena
for byens bibelskoler og vet at dette blir et møte som kan forvandle mennesker, gamle somunge.
Ha en velsignet uke og ha fokus på Jesus som alltid er løsningen! Hilsen Trygve B.
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