Ukemail uke 45-2017
Hva kjennetegner kristenlivet?
Møteleder Anne Lise kunne ønske folket velkommen til møte der vi helt fra starten merket
Guds nærvær. Det er noe med dette nærværet som ikke kan skapes, men som er der fordi vi
åpner opp og lar Gud være stor blant oss.
Denne søndagen fikk vi møte en forkynner som ikke har vært med oss tidligere. Tone Lise
Gustavsen er sammen med sin mann og deres seks barn pastorfamilie i menigheten Frisk i
Tønsberg.
Dette ble en meget inspirerende formiddag med en herlig blanding av skriftsteder og
fortellinger om Guds tilstedeværelse i livet. Vi fikk være med inn i flere situasjoner i hennes
liv og fortellingene gjorde inntrykk.
Tone Lise var gravid og dødssyk og mannen hadde fått beskjed at han måtte innstille seg på å
måtte lever videre alene med deres fire barn. Hun lå på sykehuset sammen med to andre
kvinner og hennes livsglede gjorde så inntrykk at den ene av pasientene som var
humanetiker ble frelst. Tone Lise ble helbredet over natten og hun trodde hun var død og
kommet til himmelen da hun våknet om morgenen. Hun kunne puste fritt og smertene var
borte. Alle prøver viste at noe stort hadde skjedd og hun er nok en av de få som har en
journal der det er skrevet inn: «Helbredet av Gud». Legene hadde aldri før sett noe lignende.
Tone Lise motiverte oss til å bli nådeagenter i hverdagen. Vi skal invitere til Gud og den
Hellige Ånd skal overbevise om synd, rettferdighet og dom. Som vitner skal vi ikke si noe
annet enn det vi har sett og hørt. Vi trenger ikke ta oss sammen, men fortelle om det vi har
fått opplevd i livene våre.
Kristenlivet har i seg en mulighet for at også det som sees på som overnaturlig, kan bli en
naturlig del av det vi holder på med. Tegn, under og helbredelser fortsetter gjennom de
kristnes liv og vår oppgave blir å slippe Gud til og tillate at Gud får fjerne det som stenger.

Spennende søndager fremover!
Søndag 12.nov kl 1100 kommer Kai Johannsen og Hans Martin Skagestad fra Troens bevis til
oss. Sion underholder ca 11 evangelister i fjellene nord i India og dette er det mest
omfattende misjonsengasjement som Sion har utover det som skjer i Bolivia. Vi ser frem mot
et møte med misjonsfokus.
Søndag 19.nov kl 1700 har vi høstens lovsangskveld i Sion. Vi får besøk av «Gospelsingers»
som er en sanggruppe med fullt band. Dette blir en herlig happening som vi gjør godt i å
markedsføre på alle tenkelige måter. Også lovsangerne i Sion blir med. Lett bevertning.
Ha en velsignet uke og legg opp til at Gud også er med deg i din hverdag. Trygve B.
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