Vinterferiemail uke 9-2017.
Tornekronen på Jesu hode!
Selv om det var første søndag i vinterferien, var en fin flokk samlet til møte sist søndag. Møteleder
Per Einar minte oss om Jesu ord om å bære frukt og at åndens frukt viser seg i livene våre når vi
velger å leve tett på Jesus. Lovsangen ble innledet med 70-tallets: «Da jeg mitt liv til Jesus gav» og
fortsatte siden med en helt ny perle: What a beautyful name».
Jens Ottar Theisen valgte å sette fokus på Golgataverket og hensikten rundt Jesu tornekrone. Dette
ble en tale som bare viser oss at det ikke er tilfeldigheter rundt det som skjedde med Jesus da han
gav sitt liv for oss. Alt var nøye gjennomtenkt fra Guds side.
Torner og tistler omtales etter syndefallet og Gud sa at menneskene kom til å oppleve at tistler og
torner kom til å konkurrere med avling når jorden skulle dyrkes. På denne måte ble torner og tistler
et uttrykk for Guds forbannelse over skaperverket. Det blir derfor interessant at når det lages en
krone til Jesus, så blir den laget av tistler og torner, nettopp det som var selve symbolet på
forbannelsen og straffen som hvilte over skaperverket. Denne kronen ble tredd inn på Jesu hode og
all denne elendighet ble lagt på Ham.
Også alt som går på vår psyke, sinnslidelser, tankebygninger, ble lagt på Jesus og det at tornekronen
rammer hodet på samme måte som nagler rammer armer og føtter, pisken ryggen og spydet siden til
Jesus, så viser dette at disse mange sår, gir legedom til hele mennesker fra innerst til ytterst.
Torner og tistler fremkommer også i Jesu lignelse om såmannen og her viser Jesus til at bekymring og
all verdens rikdom også prøver å forkludre det gode Gud ønsker å så inn i livene våre, frø som på sikt
blir til frukt i livene våre.
Det var flere til forbønn denne søndagen og Gud rører ved oss både i sal og i lovsangen.

Herlig Lovsangsfest nå på søndag 5.mars kl 1800.
På denne lovsangsfesten får vi besøk av Marie Hognestad m. band foruten at lovsangsgruppen i
Sion er med innledningsvis. Selv om det er vinterferie har vi valgt å ta i mot denne muligheten da
Marie var på disse kanter denne helgen. Hun er kjent fra Ungdom i oppdrag og fra Bønnesenteret og
reiser rundt i Norge og betjener menigheter med lovsang og undervisning. Vær snill og markedsfør
denne herlige kvelden på facebook, skriv ut plakater fra nettet og få med deg frelste som ufrelste til
en kveld det kan være viktig å få med seg.
Søndag 12.mars kl 1100 taler Trygve Birkeland. Tema kommer til å være: «Søndag for å betjene en
hverdag». Så vær spent på hva dette tema kommer til å inneholde…
Vi minner også om VÅRFEST søndag 19.mars kl 1600. Her blir det god bevertning og Trygve tar en
interessant samtale med Kjell Grønner. Her blir også andre innslag som egner seg for de fleste.. Få
med familie, slekt og venner til en avslappende ettermiddag med både åndelig og sosialt fokus.
Ha en velsignet vinterferie og husk at ingenting ble utelatt da Jesus sonet på korset. TB.
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