Påskemail 2017 (Uke 15-16)
Stor påskefrokost med barnehagen.
Sist fredag fyltes Sion med barn og voksne til årets påskefrokost. Denne gangen var alle familier
representert og det ble fullt hus med deilig frokost, mye godprat og sang ved barna. Her går
påskebudskapet klart frem og det er godt at vi kan være frimodige på at Jesus døde for oss, oppstod
og lever i dag.

Barnekår eller slavekår?
Sist søndag, palmesøndag, kunne møteleder Vibekke ønske en fin forsamling velkommen selv om det
allerede var ferie for mange. Vibekke tok frem Johannes sin versjon av hva som skjedde på
palmesøndag. Mange av dem som fulgte med opp til Jerusalem, hadde god kjennskap til at Jesus
nettopp hadde vekket Lasarus opp fra døden. Det nyttet ikke å hindre folket, ja alt folket renner etter
Ham, slik Johannes sa det så treffende. Men det skulle snu seg senere samme uke..
Anne Lise Theisen hadde for seg et svært interessant tema denne formiddagen. Hun brukte bibelen
til å forklare forskjellen på barnekår og slavekår og gjorde det helt klart for oss at vi er bestemt til å
ha barnekår hos Gud, selv om vi ofte kan tendensere mot en variant av slavemodellen.
Gud er vår far og han er en god far. Versene som ble lest for oss viser en far full av kjærlighet til sine
barn. Barn kan ikke erstattes og Gud har en unik kjærlighet til den enkelte. Han rår med oss selv om
vi skulle dumme oss ut og ta ufornuftige valg. Ja til og med når vi er så sint som David er i
avslutningen av salme 139, tåler Gud oss. Han vet hvordan vi er skapt og hva vi strir med.
Slavekåret handler om å gjøre en jobb der en kan erstattes. Slavens egenverdi er lik null og man blir
bare vurdert utfra om en klarer jobben godt nok. Slik kan vi ofte oppføre oss og den hjemmeværende
sønnen er et godt eksempel på en som ikke hadde skjønt barnekårets hemmeligheter. Det ble en
sterk stund med forbønn og stille lovsang fra plattformen og Guds nærvær var påtagelig. La oss tre
inn i våre stillinger som sønner og døtre og ikke som pliktoppfyllende slaver..

Påskefrokost og delemøte.
Søndag 16.apr, 1.påskedag kl 1000 kommer vi sammen til påskefrokost og tar med oss det vi tenker å
spise og setter det på bordet til alles benyttelse. Kl 1100 starter vi delemøte som denne søndagen
godt kan ha et påskefokus. Det blir også Nattverd i dette møtet. Velkommen til både sosialt og
åndelig samvær.
Søndag 23. apr kl 1100 taler vår egen Per Einar Rotvoll. Han er i ledergruppen og er menighetens
bibellærer med god forankring i skriften når han formidler. Etter dette møtet blir det som vanlig
kaffepause og deretter har vi Årsmøte med årsmelding og regnskap, valg og korte rapporter fra våre
virkegrener.
Søndag 30.apr kl 1100 taler Trygve Birkeland. Han er pastoren i Sion og prøver alltid å ha et relevant
budskap for det livet folk lever til vanlig.
Ha en velsignet påske og husk at den kraft som reiste Kristus opp fra de døde er tilgjengelig for oss
som lever i dag. Hilsen Trygve B.
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