Ukemail uke 21-2017.
Vel overstått 17.mai!
Det var en god flokk som var med på Liland også dette året og toget vårt er et godt og gjenkjennelig
innslag som blir satt pris på. For mange som er oppvokst på Liland de siste 30 år er det dette
lokomotivet med vogn som er 17-mai tog og ikke det toget vi går i.. Artig å høre at flere bemerket at
neste generasjon Birkeland var på plass som lok-førere (Andre og Joachim).

Lev et liv i en bedre pakt!
Sist søndag hadde Sion besøk av Mary Felde, et nytt bekjentskap for menigheten. Møteleder Arne
tok en fin forsamling med på klatretur i innledningen av møtet. Han fortalte om en reportasje der en
ung jente fikk problemer ved kryssing av en hengebro i fjellene rundt Loen. Arne satt hjemme i
sofaen og så dette på tv og forstod seg ikke på at jenten kunne være redd så lenge hun var sikret med
carabinkrok i wire over broen. Da Arne selv, på et senere tidspunkt, skulle krysse denne broen etter
først å ha sendt Håvard ut, fikk han selv kjenne denne frykten som meldte seg 170 m over juvet.
Moralen er at vi ikke bør snakke nedsettende om dem som uttrykker redsel. Når vi selv er der, så vet
vi ikke hvordan vi reagerer selv om vi innerst inne vet at det er trygt.
Mary Felde kunne bare fortsette der Arne slapp og hun tok oss alle med inn i en trygghetsskapende
forkynnelse som gikk rett inn hos den godt voksne forsamlingen. Hun har nettopp utkommet med en
bok som nå trykkes på 17 språk og som har tittel på Norsk: « Lev livet i en bedre pakt.» Mary
underviser i dag pastorer og predikanter både i Asia og Afrika og bruker all sin tid til å få folk til å
forstå hvilken god pakt Jesus opprettet til oss den gang han døde på korset. Her fikk vi være med inn
pakten mellom Gud og Abraham og Sinaipakten og ikke minst da Jesus ble opphavsmannen til en ny
og bedre pakt, ulik de andre pakter som hadde vært og inntil da hatt sin gyldighet.
Denne pakt hviler bare på Jesus og vi kan ikke gjøre noe til eller fra. Dette er det viktig å innse. Om
ikke, vil vi stadig leve i utrygghet, leve et stressende Gudsliv og i liten grad få del i den vandring i
ferdiglagde gjerninger som den nye pakt så tydelig taler om. Dette var frigjørende undervisning og
mange kjøpte bøker etter talen og denne formiddagen ble en god repetisjon for både ny og gammel
over hva som skal være grunnlaget for vårt Gudsliv. Å få høre slik forkynnelse tidlig i sitt kristenliv, må
være en stor fordel. Beløpet som sendes fra Sion etter dette møtet skal gå til å finansiere et
pastorseminar under fjerne himmelstrøk. Takk til Mary for en viktig tale. Hun får kommer tilbake til
oss.

Mot Pinse!
Søndag 28.mai kl 1100 taler Trygve Birkeland på Sion og det blir Nattverd i dette møtet. Også denne
søndagen vil det bli avgitt et budskap som kommer til å være relevant for din hverdag.
Søndag 04.juni kl 1100, 1. Pinsedag, kommer Ruth og Israel Ssakkamatte til oss. De har vært hos oss
to ganger tidligere og står i et stort arbeid i Uganda som vi av og til har vært med og støttet.

Ha en velsignet uke og vit at du den pakt Jesus har opprettet også gjelder for deg.
Hilsen Trygve B.
Skagevegen 82
5258 BLOMSTERDALEN

www.sionblomsterdalen.com
www.facebook.com/SionBlomsterdalen

