Ukemail uke 46-2017
Misjonsfokus med Troens bevis.
Møteleder Arne kunne denne søndagen ønske velkommen Kai Johannsen og Hans Martin
Skagestad velkommen til Sion som er en partnermenighet i Troens Bevis sitt store
misjonsarbeid. Sion underholder 12 evangelister i Nord India. Arne påpekte at dette arbeidet
er vår forlengede arm ut til folkeslag som ikke den enkelte av oss er i stand til å nå.
Hans Martin Skagestad delte ordet med oss denne formiddagen og viste innledningsvis til at
det dør et stort antall mennesker hver dag uten at de har hørt om Jesus. Fremdeles er det
over 3 milliarder mennesker som ikke har hørt evangeliet og vi har alle et kollektivt ansvar
for at stadig fler kan få del i de gode nyhetene.
Skagestad viste til at evangeliet nå går frem i den muslimske del av verden. Det er ikke lenger
snakk om der finnes noen som vil reise ut med evangeliet, men om der er ressurser til å
sende dem ut. Vi fikk se diverse videoklipp fra virksomheten og det gjorde inntrykk å se hva
Gud gjør. En ung gutt på 21 år vitnet om at han var født blind og kunne nå se og vi fikk være
med når Skagestad testet synet hans. Det er sjelden å se slikt på film og den glede som
denne gutten utstrålte var bare helt enorm. Gutten takket både Jesus og «den hvite
mannen» som hadde bedt for ham. Skagestad var nøye med å understreke at det er Jesus
som helbreder, men han er faktisk avhengig av at vi stiller oss til disposisjon, slik at Gud får
virke gjennom oss.
Kai Johannsen hadde så for seg en del informasjon om kampanjer som Troens bevis nå skal
ha i land med helt unådde folkeslag. Vi ble oppfordret til å være med å støtte, både med
gaver eller som partnere. Kai takket Sion for at vi er med dem i arbeidet og det var kjekt for
dem å ha Jens Ottar Theisen fra Sion med til India tidligere i høst. På denne måten får vi se
arbeidet på nært hold.

Gospel Singers på Sion!
Gruppen Gospelsingers kommer til Sion søndag 19.nov kl 1700 da vi har høstens
lovsangskveld. Dette blir en opplevelse og vi håper det blir bra med folk denne
ettermiddagen. Dette er en gruppe som leverer på høyt nivå og vi gleder oss til å høre både
nyere og mer tradisjonell gospelmusikk. Lovsangsgruppen i Sion er også med. Gjør
lovsangskvelden kjent både på facebook og skriv ut plakat fra nettsiden og heng opp i ditt
nærmiljø.
Søndag 26.nov kl 1100 taler Trygve Birkeland. Her blir det praktisk undervisning om personlig
evangelisering, med skriftsteder og eksempler på hvordan vi kan formidle og få frem det
mest sentrale. Vi har nå fått traktater som kan deles ut og disse har påtrykt info om Sion.
Ha en velsignet uke og be for våre evangelister i Nord India. Hilsen Trygve B.
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