Ukemail uke 9-2018
En herlig helg med Håkon Fagervik!
Sion fyltes opp både lørdag og søndag og folk fra mange ulike sammenhenger var sammen til
bønn, undervisning, lovsang og forbønn. Vi hadde bønn i forkant begge dagene og det var
helt fullt på småbarnsavdelingen i barnehagen.
Lørdag var tema: «Bønnens fantastiske muligheter». Håkon underviser på en vidunderlig
måte. Her er det ikke snakk om ta seg sammen eller å spille på fordømmelse. Når Håkon
snakker om bønn blir det slik at forsamlingen fort tenker at dette kan vi alle være med på.
Han forteller fra sin hverdag og hva Gud gjør og bønn synes å være en så naturlig del av
hverdag og helg.
Det finnes ikke historier om vekkelse uten bønn. Hvor som helst en hører om vekkelse i
verden, så høres det samtidig om mennesker som har bedt og som er i bønn. Bønn kan ikke
erstattes med aktivitet eller kompetanse og dette må vi være klar over om vi skal se Gud
gjøre mer blant oss.
Vi fikk også høre herlige vitnesbyrd fra medarbeidere som Håkon hadde med seg. Gud
helbreder og gjenoppretter og det Gud gjør står seg.
Søndag var tema: «Guds gode farshjerte». Når Jesus ble spurt om å lære disiplene å be var
ikke starten på bønnen noe rundt Guds allmakt og storhet. Nei, Jesus lot innledningen på
bønnen være Fader vår, eller vår far. Dette sier litt om hvor viktig det var for Jesus å si oss
noe om at Gud er far, ja en god far.
Våre bilder av Gud som far kan fort forpurres av at vi i våre egne liv har hatt fedre som en
ikke har hatt det beste forhold til. Det er viktig at dette ryddes forsiktig av vegen slik at Gud
får vise seg som den rette far for alt som kalles barn, slik skriften sier.
Det ble en god forbønnstund denne søndagen og mange var fremme og fikk hjelp både av
Håkon og Sions egne veiledere som var i aksjon denne viktige søndagen.

Først temaundervisning, så «fem over 5».
Søndag 04.mars kl 1100 taler Jens Ottar Theisen over siste deltema rundt Menighet.
Hvorfor? Siste tema er: «Trofast kjærlighet».
Søndag 11.mars kl 1705 er det tid for, ja nettopp, Fem over 5. Litt annerledes i stil og innhold
og godt egnet for å ta med andre. God tid til å prate og bli bedre kjent med dem som
kommer. Sølvi og Trygve deltar med litt av hvert.
Ha en velsignet uke og la bønn bli like naturlig som det å trekke pusten.
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