Ukemail uke 23-2017.
Ruth og Israel Ssakkramatte på Sion!
Møteleder Trygve kunne ønske en god forsamling velkommen på første pinsedags
formiddag. Trygve innledet og minte om det som står skrevet i Ap.gj 2: «..var de alle samlet
på sammen plass til samme tid». Ingenting, hverken tv eller cd-er kan erstatte fellesskapet
der vi fysisk er sammen og opplever Gud. Gud ønsker fellesskap og det er mye godt i dette å
oppleve ting sammen. Språkunderet i Babel førte til forvirring, mens språkunderet på
pinsedag førte til at folk stimlet sammen. Pinse er ment å samle alt Guds folk over helt
verden.
Det var en herlig giv over lovsangen både fra plattform og forsamling, og vi måtte ta en sang
mer enn bestemt fordi det rett og slett var så herlig å lovsynge. En god opplevelse.
Etter lovsangen fortalte Israel om arbeidet i Uganda som går fremover. Nå har de fått tak på
bygningen og det neste som står for tur er dører, isolasjon og vinduer, men skolen er
allerede i full bruk.
Ruth talte denne formiddagen, tolket av Kristin Asphaug. Hun tok utgangspunkt i Maria
Magdalena og det som hendte ved graven da Jesus stod opp. Det virker som om både Maria
og disiplene hadde glemt at Jesus faktisk hadde sagt at han kom til å stå opp igjen. Så når
Jesus døde virket det som folk gikk hver til sitt.
For Maria Magdalena var Jesus-relasjonen sterk. Det handlet ikke bare om hva Jesus hadde
gjort for henne. Hun elsket Jesus og selv om han var død, så betydde han så mye for henne
at hun valgte å oppsøke graven. Hun får oppleve en samtale med en engel og siden får hun
snakke direkte med den oppstandne Kristus.
Det er viktig for oss at vi husker de løfter Gud har gitt oss. Det kan faktisk hende at hans
løfter går i oppfyllelse, men vi husker ikke hva Gud har sagt. Stol på Jesus i alle livets
situasjoner. Han er der og gir deg signaler underveis om at han ser deg.

Fremdeles vanlige søndagsmøter fremover!
Søndag 11.juni taler Ivar Stensland kl 1100. Han er fra Karmel og er i ferd med å avslutte en
masteroppgave i teologi. Han er en herlig, frisk og ung forkynner som er dønn åpen for Guds
ledelse.
Søndag 18.juni kl 1100 taler vår egen Jens Ottar Theisen. Han vil ha et endetidsfokus i sin
forkynnelse som omtalt tidligere. Jens Ottar er både kunnskapsrik og Kristus-begeistret.
Ha en velsignet uke og la din tilknytning til Jesus gå på dypet i livet ditt.
Hilsen Trygve B.
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