Ukemail uke 22-2017.
Identitet.
Møteleder Vibeke ønsket en noe mindre forsamling enn vanlig velkommen til møte i slutten
av en av vårens langhelger. Vi hadde nattverd og lovsangen bestod av både nyere og gamle
sanger. Selv om vi kan være færre på denne type søndager, så har møtene både
Gudsnærvær, herlig lovsang og nådegavene er i funksjon. Når Gud er til stede, er
mulighetene mange.
Trygve valgte å snakke om identitet og brukte deler av talen til å fortelle om eget liv, om
oppvekst og opplevelser som har satt spor og som har påvirket hvem han er i dag. Trygves liv
handler ikke bare om menighet og om Sion. Her er plass til interesser som veteranbiler og
båtliv og praktiske løsninger som grubles ut når utfordringer oppstår.
Trygve brukte også tid på å fortelle om viktige ting som ble formidlet ham i svært unge år. En
leirleder sa følgende som skulle få stor betydning i årene som fulgte: «Når du blir en kristen
er det som om du går om bord i en båt. Når du synder eller gjør dumme ting, faller du ikke ut
av båten, men ned i lasterommet. Du er fremdeles om bord». Dette utsagn betydde mye for
en liten gutt som i årene som fulgte hadde meldingsboken på barneskolen full av meldinger
om alt han hadde funnet på. Men på tross av dette, var Trygve trygg på at han var elsket av
Gud og at navnet hans var skrevet i livets bok. Denne grunnleggende forståelse av vår stilling
I Kristus og vandring var av stor betydning i viktige ungdomsår.
Ja, dersom noen er i Kristus er han en ny skapning. Det gamle er forganget og alt er blitt
nytt.(2.Kor.5) Vi er nye skapninger og Gud tilregner oss ikke det gale vi gjør. Dette må kalles
nåde. Det betyr ikke at vi bare kan fortsette å leve som vi vil og bare fortsette å synde. Nei
Gud vil hjelpe oss med den endring som skal til—og etter hvert vil vi kunne se forandringer.
Vår stilling i Kristus er konstant, men vår vandring kan til de grader gå opp og ned.
Tenk å få ha sin identitet i Kristus og få del i det Han har for oss. Vi skal få leve i
menighetsfellesskapet og oppleve korreksjon og oppmuntring og alt skal foregå på en slik
måte at vi forblir «uskadet» som er ordet Paulus bruker i 1.Tess 5. Her ligger det noe viktig.
Mange har oppigjennom årene tatt skade midt i Guds forsamling og vi skal tilstrebe at slikt
ikke skjer hos oss. La der være en åpenhet rundt de vanskelige sider i livet. Det gir legedom.

De neste to uker på Sion.
Søndag 4.juni, 1. Pinsedag kl 1100 kommer Ruth og Israel Ssakkamatte til oss. De driver et
stort hjelpearbeid i Afrika og har besøkt Sion to ganger tidligere.
Søndag 11.juni kl 1100 taler Ivar Steinsland fra Karmel. Et herlig ungt bekjentskap som har
vært på Sion tidligere og nettopp blitt far til barn nr 2.(Konen er Siv til Olav og Inger.)
Ha en velsignet uke og utforsk gjerne din identitet i Kristus. Hilsen Trygve B.
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