Ukemail uke 8-2018
Utfoldelse eller utslettelse?
Ja, dette var tema sist søndag. Vi hadde et innholdsrikt møte og Per Einar tok oss med gjennom et
møte med både lovsang, nattverd og forbønn.
Anne Lise Theisen hadde talen på den tredje temasøndagen vår denne vinteren. Vi ser på temaet:
«Menighet. Hvorfor?» og menighetens egne forkynner formidler hovedbudskapet med litt ulike
vinklinger.
Anne Lise Theisen fortalte innledningsvis om et møte med en gruppe fra Ungdom i Oppdrag. Det var
ikke hva folk i denne gruppen sa som berørte henne, Det var hvordan de var mot hverandre og ikke
minst at de inkluderte henne, selv om hun ennå ikke hadde tatt et klart standpunkt for Jesus.
Anne Lise som ungdom komme tilbake til Jesus. Hun opplevde ikke dette som dramatisk, men over
en kort periode opplevde hun at lyset bare kom på.
Anne Lise vektla sterkt hva det å ha en menighet har betydd for henne i ulike deler av livet. I
ungdomstid, under utdanning, som ung voksen og i den tid hun har vært på Sion.
Jesus sa viktige ting om oss i forhold til våre medmennesker. På den tid Jesus levde var det et
slavesamfunn og det å herske over andre mennesker, ble sett på som noe positivt. Det blir derfor
ekstra sterkt når Jesus uttaler at: «den som vil være stor blant dere skal være de andre sin tjener.»
Det er tydelig at det å herske ikke er noe som skal kjennetegne folk i en menighet. Vi skal sette
hverandre høyere enn oss selv og ha en tjenende innstilling i møte med dem vi er satt til å ha ansvar
for.
Vår måte å utfolde oss på skal tjene de andre samtidig som vi skal få blomstre og delta med det Gud
har gitt oss. Vi sitter alle med ulike opplevelser av hva menighet kan være og for mange finnes det
mange vanskelige fortellinger. Det må ikke frata oss håpet om at gode fellesskap finnes der vi skal
kunne oppleve både oppmuntring og formaning som ikke har til hensikt å holde oss nede.
Vi hadde en god forbønnstund etter talen der det spesielt ble bedt for dem som skjenner at de har en
oppgave rundt dette å snakke med mennesker, eller drive sjelesorg som vi ofte kaller det.

Helg med Håkon Fagervik på Sion!
Lørdag 24.feb kl 1200-1600 har vi seminar med Håkon Fagervik. Tema blir: «Bønnens fantastiske
mulighet». Det er bønn fra kl 1000 denne dagen og det blir servering mellom øktene. Kom og la deg
inspirere av en formidler som er velkommen i alle tenkelige kristne sammenhenger i hele Norge.
Søndag kl 1100 er Håkons tema: «Guds gode farshjerte.». Det er bønn fra kl 0900.
Søndag 04.mars kl 1100 taler Jens Ottar over siste tema rundt: «Menighet: «Hvorfor?» Undertittel er:
«Trofast kjærlighet». Velkommen til fellesskap og inspirasjon i vinterferiens siste helg.
Ha en velsignet uke og sjekk hvordan det kan være å sette de andre høyere enn deg selv… TB.
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