Ukemail uke 25-2017.
Endetidsfokus!
Sølvi kunne ønske en noe mindre forsamling enn vanlig velkommen til møte sist søndag. Hun viste til
Paulus og Silas i Fengselet der de satt fengslet uten lov og dom. Selv i denne vanskelige situasjonen
sang de lovsanger og dette utløste de himmelske krefter i form av jordskjelv. Lenkene falt av og dører
ble åpnet. Men de gikk ikke ut med en gang. Paulus spurte etter fangevokteren og ropte at han ikke
måtte skade seg. Hele denne hendelse fant ikke sted for fordi Paulus og Silas hadde gjort noe galt,
eller at de skulle lære noe av hendelsen. Nei, det skjedde for at fangevokteren og hans familie skulle
bli frelst.
Jens Ottar tok utgangspunkt i Jesu ord: «I min Fars hus er det mange rom.. Jeg går bort for å gjøre i
stand et sted til dere.. Jens Ottar tok menigheten med tilbake til jødiske bryllupstradisjoner på den
tiden. Ved trolovelsen eller forlovelsen som vi sier, kommer brudgommen på besøk til den
kommende bruden og avtale om ekteskap inngås. Så kommer en forberedelsestid. Bruden samler
ting til bryllupsdagen og forbereder seg, mens brudgommen bygger på huset hjemme hos sin far for
å ha et brudekammer til bruden og til seg selv. Når alt er klart kommer brudgommen og hans
brudesvenner for å hente bruden. Bruden blir fulgt av sine brudepiker.
Jesus elsker oss og gjør klar Himmelen for oss. Han henter oss i bortrykkelsen for å ta sin brud til sin
Fars hus. Bryllupet blir samtidig som trengselstiden herjer på jorden. Jesus tar så med seg sin brud på
bryllupsreise til jorden og innstifter tusenårsriket. Vi er kalt til å være dommere, prester og konger og
sammen med Jesus regjerer vi ut fra Jerusalem. Det blir et suverent fredsrike hvor til og med dyrene
holder fred med hverandre og folks levealder vil være betraktelig høyere enn i dag. Bibelen forteller
oss at jødene blir frelst ved Jesu synlige komme.

Mot sommer!
Fredag 23.juni er det St.Hans aften og vi samles hos Tone og Trygve til åpent hus fra kl 1800 og
utover. Her kan folk komme og gå som de vil og folk tar med det som skal spises, drikkes og grilles. Vi
er her uansett vær og vind. Markene er slått og litt fotball og volleyball er fullt mulig å få til. Inviter
gjerne med folk som ikke har vært her før. Vi sender melding til foreldre i barnehagen siden St.Hans
denne gangen er på en fredag med fridag etterpå. ADR: HJELLESTADVEGEN 154.
Søndag 25.juni kl 1100 taler Andre Birkeland på Sion på siste ordinære møte før delemøtene starter
opp. Andre B er oppvokst i Sion og arbeider i dag som medpastor i Pinsekirken Tabernaklet og i
bibelskolen Substans. Er dere hjemme så få med dere dette siste møtet før sommeren for alvor er
over oss. Andre gir oss alltid mye å tenke på.
Fra og med søndag 02.juli til og med søndag 13.aug kl 1100 er der delemøter på Sion. Det er satt opp
en møteleder og møtet utgjøres og fylles ellers med innslag fra dem som kommer. Her settes gjerne
stoler i en ring og stemningen er uformell og åpen og tidsrammen fleksibel.
Ha en velsignet uke og la Jesu gjenkomst inspirere deg til å formidle evangeliet videre!
Hilsen Trygve B.
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