Møteleder Arne ønsket oss velkommen til møte på palmesøndag og viste til Jesu ord om at vi ikke
skal frykte. Vi kan se oss rundt i verden i dag og bli redd for det som skjer, men vår mester Jesus
Kristus har sagt at vi ikke skal frykte. Her er mye vi ikke kan gjøre noe med umiddelbart, så det er like
greit å forholde oss til de fortrøstningsfulle ordene som Jesus sier.

Palmesøndag. En dag da det skjedde mye.
Trygve innledet med å fortelle fra barndommen og Sotrafjellene i vest som var yttergrensen for hans
verden. Da han som barn fikk være med sør i Korsfjorden og fikk se Sotra fra sør, nektet han først på
at dette kunne være de samme fjellene. Står vi på ulike steder, kan ting forholde seg forskjellig selv
om vi ser på den samme tingen..
Fokus var det som skjedde på palmesøndag sett gjennom de 4 evangelistene i det nye testamente.
Her finner vi 4 litt ulike fortellinger, men hovedfokuset er at Jesus rir inn i Jerusalem. Leser vi alle
evangeliene så berikes vi og vi får et større bilde av det som skjedde denne viktige dagen i Jerusalem.
Interessant å se at Matteus sier at det var både en eselhoppe og en eselfole med i opptoget. Når
eselmoren gikk ved siden av folen som bar Jesus, så skapte det ro hos den unge folen som ingen
hadde satt på. Mye folk kommer inn mot byen og mange kommer ut for å møte Jesus denne dagen.
Det hadde sammenheng med at Jesus hadde vekket opp Lasarus fra døden noen dager tidligere og
ryktet hadde gått. Disiplene fryder seg og priser Gud høylydt og blir irettesatt av fariseerne. De
kommer til Tempelplassen og Jesus rydder området og kaller det for en røverhule, det som skulle
være et bønnens hus. Midt i dette kaos helbreder Jesus både lamme og blinde og barna, de minst
betydningsfulle av alle, priser Gud--- og fariseerne irriterer seg igjen. Men Jesus bekrefter barna og
viser til salmene der det står om lovsang fra barn og diebarns munn.
Noe senere på dagen er folket igjen samlet og Jesus tilkjennegir sin angst for det store oppdraget, og
Gud bekrefter Jesus gjennom å tale fra himmelen. Noen fikk med seg dette, mens andre mente det
hadde tordnet eller at det var en engel som var i aksjon.
Det slår oss alle at de samme utfordringer som vi har i dag i kristenheten, fantes den gangen. De
skriftlærde som burde skjønt seg på Jesus og det som skjedde, fikk ikke Guds nærvær med seg, men
kritiserte både lovprisning fra disipler, barn og helbredelser.
Måtte vi alle være rigget slik at vi får med oss når Gud arbeider og at vi ikke opplever ting som torden
og bråk når det faktisk er vår himmelske Far som taler til oss.

Påskefrokost og delemøte med nattverd og nytt bekjentskap søndag etter påske.
Første Påskedag samles vi til Påskefrokost kl 1000 på Sion. Ta med det du tenker å spise og så settes
alt på et felles koldtbord. Vi står for kaffe etc. Etter frokosten har vi delemøte med påskefokus og
nattverd.
Søndag 08.april kl 1100 kommer Kennet Moe til oss. Han er ungdomspastor i Østfoldkirken.
Ha en velsignet påskeuke og se om du får lest deg gjennom bibelens ulike påskefortellinger. Tb.
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