Ukemail uke 41-2017
Det er høstferie, men møtene og samlingene i menigheten går som normalt. Møteleder
Vibeke tok oss med gjennom et innholdsrikt møte, og lovsangen hadde med seg en ny sang
denne søndagen. Trygve leste også opp et minneord om Gunnar Carlsen som forlot oss så alt
for tidlig. Han ble begravet sist tirsdag og hans grav er på Fana. Vi lyser fred over hans minne
og takker alle som på ulike måter var med å gi gode ting inn i livet til Gunnar.
Livslang etterfølgelse.
Trygve var søndagens taler og fortalte innledningsvis om sin oppvekst med kristendom i alle
kanaler. Men til slutt i 12-års alderen forstod Trygve at han selv måtte velge og de mange
eldre og Kristusbegeistrede var en medvirkende årsak til at han valgte å fortsette livet med
Jesus.
Trygve tok oss med gjennom en rask vandring gjennom bibelen med fokus på mennesker i
ulike aldre som opplevde Gud og Jesus i livet sitt. Her var vi innom gutten som kom til Jesus
med fem brød og to små fisker, tjenestejenten i hærføreren Naamans hus, den unge David
og Jeremias, den voksne Paulus og de to gamle i templet da Jesus ble løftet frem, Simeon og
Anna. Dette viser at Gud ønsker at vi i alle aldre, får lov å være med og at alder ikke er en
begrensning for å brenne for Guds sak.
Men hvordan kan vi legge til rette for at lidenskapen for Jesus ikke bare pågår i noen
perioder i livet, men varer jevnt gjennom hele livet? Det er kraftige ting vi holder på med i
Guds rike og det er derfor viktig at vi ikke blir grublere, men at vi som Maria gjemmer Guds
ord i våre hjerter og grunner på dem. Vi må leve i erkjennelsen av at vi er hele mennesker og
vi skal tillate oss å også ha andre interesser i livet enn Gud og menighet. Vi kan få delta i alt
som er godt og ære verdt og ha Jesus med inn i alt vi holder på med uten å ha dårlig
samvittighet. Det må bli slik at vi holder hele livet og ikke går trøtt eller møter veggen. Gud
trenger oss hele livet og vi trenger ham. La oss være rause og ikke alt for rettferdig og klok
slik Forkynneren sier. Ellers kan vi ødelegge oss selv, slik Forkynneren konkluderer. Mika sier:
«Hva krever Herren av deg? Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt
med din Gud». En herlig og grei leveregel som lett fører oss inn i Guds plan for våre liv..
Jens Ottar direkte fra India!
Søndag 15.okt kl 1100 taler Jens Ottar Theisen på Sion. Han er nå i Sør-India sammen med
Rune Edvardsen og har derfor en fersk rapport til søndag. Spennende saker dette.
Søndag 22.okt kl 1705 er det «Fem over 5», med litt lavere terskel og god tid for sosialt
samvær. Trygve forteller kort fra eget liv under overskriften: «Når Gud koordinerer.»
Ha en velsignet uke og finn den gode balanse mellom hjem, arbeid og menighet.
Hilsen Trygve B.
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