Ukemail uke 5-2018
Hvorfor tilhøre en lokal menighet?
Møteleder Vibeke ønsket velkommen til et møte med mye variert innhold. Lovsangsgruppen innledet
formiddagen før et besøk fra Uganda, Rachel Namubiru, ble ønsket velkommen til plattformen. Hun
er bekjent av pastor Israel og Ruth Sakkramatte, og var på gjennomreise. Hun lever av musikk, er
lovsangsleder i Kampala og har vunnet en nasjonal sangkonkurranse. Hun fikk hele forsamlingen med
i en sang om takknemlighet for de hverdagslige ting og sang ellers sangen «Elshadai» som vi kjenner
fra tidligere tider. Hun hilste Sion fra pastor Israel og takket for menighetens støtte til arbeidet.
Trygve var søndagens taler og hovedtema denne vinteren er: «Menighet. Hvorfor?». Undertema
denne søndagen var: «Hvorfor tilhøre en lokal menighet?». Det er herlig å få være en del av det som
Jesus selv sa han ville bygge. Menighetsbegrepet i bibelen dekker for det meste tre arenaer.
Menigheten i ditt hus, den lokale menighet og den universelle menighet, bestående av troende over
hele verden. Det var den midterste dimensjonen som var tema denne formiddagen.
Etter hvert som evangeliet spredte seg utover i den daværende kjente verden, ble det etablert
menigheter i nye byer. Paulus og Barnabas var med og tok ut eldste som skulle lede disse lokale
menighetene og de ble tilskrevet i brevs form og fikk besøk. Undervisningen som ble gitt både rundt
oppførsel, nådegaver og nattverd, viser klart at undervisningen ikke bare kan være tiltenkt alle
troende verden over, men innrettet for mindre og mer oversiktlige forhold der folk kjente hverandre
på godt og ondt.
Vi trenger å tilhøre en lokal menighet for å sikres god og variert kost og korrigering når vi er i ferd
med å gå feil. Vi er lemmer på et legeme der Jesus er hodet. Vi har ulike funksjoner og er viktige for
helheten. Her bruker Paulus både bilder som kropp og bygning for å vise dette på en måte som
menighetene forstod.
Den andre dimensjonen er det medmenneskelige. Vi trenger hverandre. Noen ganger er vi høyt oppe
og andre dager dypt nede. Å ha et fellesskap der en både kan få hjelp og ikke minst, være til hjelp, er
en herlig opplevelse om vi tør å stille oss litt sårbar for hverandre.
Gud vil at vi skal tilhøre en lokal menighet. Selv om en menighet kan ha mange svakheter, så viser
beretningene i starten av Åpenbaringsboken at menighetene tross dette, var av rent gull. Dette bør
være grunnlag for hvordan vi snakker om hverandre og andre kristne. Se etter gullet!

Vi fortsetter med temaundervisning. «Menighet. Hvorfor?».
Søndag 04.feb kl 1100 taler Per Einar og undertema blir: «Vi trenger hverandre». Kom og hør
relevant undervisning som kan hjelpe deg til å finne din oppgave og din plass i menigheten.
Søndag. 11.feb har vi delemøte på Sion. Vi ser at menigheten setter pris på en slik arena og her kan
du bringe det Gud har lagt i ditt hjerte. Flere i lederskapet er på Lederkonferanse LED 18 denne
helgen.
Ha en velsignet uke og husk at menighet ligger i Guds hjerte--- for deg. Hilsen Trygve B.
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