Ukemail uke 17-2017.
Velsignelse eller forbannelse?
Møteleder Sonja kunne ønske en fin forsamling velkommen sist søndag der vi først hadde
formiddagsmøte og deretter årsmøte. Vi opplever en god tid med både lovsang og nådegavbruk som
blir godt mottatt i menigheten. Møtene preges av et stille og sterkt Gudsnærvær.
Per Einar hadde for seg et viktig men vanskelig tema denne formiddagen. Han brukte den første del
av talen sin på å vise hvilken kraft ordene vi bruker kan ha og hvor viktig det er hvilke ord vi bruker
når vi omtaler og beskriver situasjoner og mennesker. Mange har opplevd at det er sagt ting om dem
som har fulgt dem som en mare, som en forbannelse som alltid var der og styrte livet og valgene.
«Du er ingenting, du kommer aldri til å få til noe, du er et mislykket menneske osv». Også i bibelen
finner vi lærerike eksempler på hvordan Israels folk talte nedsettende om Gud og ønsket seg tilbake
til trellelivet i Egypt. Det førte ikke til gode ting..
Heldigvis skjedde det noe viktig på Golgata der Jesus ble en forbannelse for oss. «Forbannet er hver
den som henger på et tre» står det i skriften og Jesus ble hengt på korset og all forbannelse rammet
han slik at vi har en mulighet til å gå fri. Jesus kom med velsignelsen som han ønsker vi skal få erfare i
alle deler av livene våre. Velsignelse er å få oppleve ting langt utover det som vi forventer, la gode
ting skje, få ting til å blomstre, tale vel om, inspirere osv.
Per Einar tok forsamlingen med i en bønn der han bad først og det ble en sterk stund der vi fikk
mulighet til sammen med Jesus å ta et oppgjør med de mange negative ting som har fått feste seg i
vår bevissthet. Ta gjerne en runde på talens innhold i nærfellesskapene til uken. Temaet er viktig.
Årsmøtet ble avholdt etter kaffepausen og Trygve leste opp årsmelding for 2016 som viser at
medlemstallet er noenlunde stabilt, men her er plass til mange flere. Vi gjør nå arrangementer som
når lengre ut og bønnemøter og nærfellesskap samler flere enn i tidligere år. Kasserer Per kunne
melde at inntektene våre har steget ganske kraftig og vi kan betale ned et større beløp frem mot
sommeren på lånet som ble tatt opp ifbm oppgraderingen av eiendommen vår. Vi klarte også å
oppfylle målsettingen om 20% av egne inntekter videre til misjon etc.
Trygve ble valgt til pastor og ekteparene Birkeland, Rotvoll og Theisen utgjør ledergruppen i Sion i det
videre løp. Ledergruppen er også styre for Sion menighetsbarnehage og pastor er styreleder. Vi
trenger folk i mange funksjoner fremover og det oppfordres til å forplikte seg til å ha ansvar for
praktiske oppgaver.

To viktige søndager de neste uker!
Søndag 30.apr kl 1100 taler Trygve Birkeland. Temaet vil være: «Hverdagsliv og endetid» Dette er et
relevant tema og hensikten vil være å inspirere oss til å holde fokus på det oppdrag Jesus har gitt oss.
Søndag 07.mai kl 1100 taler Dag Øyvind Juliussen fra den Norske avd av ICJE. Dag Øyvind er en dyktig
formidler som brenner for Israel og Guds plan for dette folket. Velkommen til et møte med sundt
Israel-fokus og mye god førstehåndsinformasjon om det som nå skjer i Midt-Østen.

Ha en velsignet uke og la velsignelsen fra Jesu verk på Golgata nå deg. Hilsen Trygve B.
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