Ukemail uke 3-2017.
Gode samlinger gjennom bønneuken!
Mandag var en fin flokk samlet til bønnemøte på Sion og flere fra Karmel var også med på denne
første bønneuken som vi hadde sammen med naboforsamlingen Karmel. Godt å be sammen og
kjenne på felles engasjement for å nå bygden vår og gjøre Jesus synlig. Tirsdag var en liten flokk
samlet hos Bjørg og Alfred og på onsdag var vi sammen i Karmel på deres bønnemøte. Torsdag var
liten flokk samlet til formiddagstreffet. Vi hadde en bønnekalender som anga fokus for hver dag og vi
tenker at en slik bønneuke i starten av året, blir noe vi gjentar sammen også til neste år.

Et møte med Jesus forandrer alt!
Møteleder Hanne kunne ønske en bra forsamling velkommen sist søndag i et strålende vintervær.
Det var et Gudsnærvær fra første stund og lovsangsteamet ledet forsamlingen i hovedsakelig sanger
vi har hatt lenge på Sion. Her fikk vi også en kort rapport fra bønnesamlingene som hadde vært
gjennom uken.
Søndagens taler, Tanja Lundberg Runhovde, brukte deler av sin tid til å fortelle om den forvandling
som fant sted i hennes liv i 2015. Hun fortalte ærlig om hvordan hun helt fra ungdomskolen hadde
slitt med å kunne stille seg frem for forsamlinger og si noe. Den dagen hun stod i klasserommet og
opplevde at jernteppet gikk ned, forble dette en tilstand som fulgte henne i hele utdannelsesløpet.
Eksamener ble spesialtilpasset og livet ble ganske vanskelig. Helsesituasjonen ble også vanskelig
grunnet svært hyppige migreneanfall.
Også det å være pastorfrue, ble en vanskelig ting og hun gjorde det helt klart for menigheten at det
ikke skulle forventes at hun var med på plattformen i synlige tjenester. Selv om denne delen av livet
var vanskelig, var Gud likevel nær, men angsten for å stille seg frem ble mer og mer lammende.
Så kom vendepunktet og et mektig møte med Gud, delvis alene og delvis sammen med ektemannen
Olav. Gud kom og fylte både kropp og rom med sitt nærvær. Dette skjedde etter at Tanja hadde
opplevd en tid med sterk lengsel etter Gud der boken av K-Hagin «Helseføde» hadde vekket
Gudslengselen i henne. Møteserien med Todd White ble oppbyggingen til vendepunktet.
Det ble en forvandling fra dag en. Gud tok vekk angsten for å stille seg frem og den invalidiserende
migrenen var borte. Siden den gang har Tanja stått ved sin mann Olavs side i Credokirken. Det var en
vidunderlig tale, så velformulert og likevel enkel og fri for ord og utrykk som talere gjerne bruker..
La din lengsel etter Gud bli desperat og du skal vite at han vil komme til deg og skaper forvandling.

De neste to uker på Sion!
Søndag 22.jan kl 1100 kommer Mikael Jærlestrand og Rune Hagen til Sion. Her blir det sang og
musikk på høyt nivå og fellessang og tale ved Mikael.
Søndag 29. jan kl 1100 taler Trygve og vil ha et Nyttårsfokus i sin tale. Kan Gud regne med deg i 2017
og er Gud en del av det du tenker på innfor nok et år i livet ditt?
Ha en velsignet uke og la lengselen etter mer av Gud fylle dine ulike dager! Hilsen Trygve B.
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