Ukemail uke 24-2017.
Med full fart gjennom Apostlenes gjerninger!
Møteleder Per Einar ønsket en noe mindre forsamling enn vanlig velkommen til møte sist søndag
formiddag. Ruth Sakkrammatte, som reiser tilbake til Uganda mandag, fortalte innledningsvis sin
livshistorie til oss. Det var sterkt å høre hvordan hun som liten jente bad om at Gud skulle forsørge
familien etter at faren døde mens mange av søsknene ennå var svært unge. Gud sviktet ikke og
hennes livskall ble å etablere gode forhold for dem som ingenting har. Dette oppdrag står hun
fremdeles i sammen med sin ektemann Israel.

Søndagens taler var Ivar Stensland. Han er i avsluttende fase med en master i teologi og er
fra Ytrebygda og aktiv Karmel-gjenger sammen med sin kone Siv og to små barn. Ivar tok oss
med på en rask reise gjennom apostlenes gjerninger med fokus på den vekst som fant sted
blant de kristne på den tiden. Her ble det med korte mellomrom meldt om at flokken økte
på og hvor enn de kristne var synlige var det vekkelse og fremgang. Her ble folk sendt ut,
noen virket nok på heltid, men de fleste var vanlige kristne i vanlige jobber, men som der de
var, brant lidenskapelig for evangeliets utbredelse.
Men til slutt fikk selv Kong Herodes problemer med det skjedde og motgangen startet uten
at det fikk noen særlige konsekvenser. Evangeliet fortsatte å virke som før selv om folk
måtte bøte med livet.
Så stod Peter for tur til å bli henrettet og lå og sov mellom soldater i fengselet. Menigheten
var samlet i bønn for ham og plutselig ble Peter fri og spaserte ut av fengselet. Da han
ankom stedet der folket var samlet, banket han på, men tjenestejenten sprang inn igjen og
fortalte at Peter stod utenfor. De trodde ikke noe særlig på dette, men gikk ut og møtte
Peter som bare kort meddelte seg til dem før han reiste videre i sitt oppdrag.
Det var herlig å høre Ivars lengsel etter å oppleve slike fremgangstider i vår tid. Ivar skal ha
en mindre stilling i Karmel i Blomsterdalen fra høsten og vi vil huske på ham i denne
tjenesten utover høsten. Ivar Stensland er en samarbeidets mann.

Frem mot sommer!
Søndag 18.juni kl 1100 taler Jens Ottar Theisen på Sion og han vil ha et endetidsfokus i sin
formidling denne søndagen. (Tone og Trygve i barnevelsignelse i Tabernaklet.)
Fred. 23. juni St-Hansaften fra kl 1800 har vi åpent hus hos Tone og Trygve. Inviter med folk
og ta med det som skal spises og drikkes. Vi har samling uansett vær og vind. Velkommen!
Søndag 25.juni kl 1100 taler Andre Birkeland, medpastor i Pinsekirken Tabernaklet. Han er
oppvokst i Sion og taler på det siste ordinære formiddagsmøte før sommerens delemøte
setter inn. Andre har alltid noe å gi og kvir seg ikke for å gi oss noen utfordringer.
Ha en velsignet uke og la apostlenes gjerninger bli mer enn interessant kirkehistorie. Tb.
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