Ukemail uke 8-2017.
Guds trofasthet!
Møteleder Sonja kunne ønske en god forsamling velkommen sist søndag og vi merket Guds
nærvær fra første stund. Både i bønn og lovsang opplevde vi Den Hellige Ånds stille og sterke
tilstedeværelse og dette førte til flere korte, men svært nære og innholdsrike bønneutbrudd
fra forsamlingen. Det var en atmosfære av takknemlighet og en åpenhet for Gud som bare
Han kan skape. Jeg tror vi fikk røre ved noe som skal følge oss fremover. Det var et nærvær
av hellighet som vi ikke kan skape, men som Gud gir som respons på vår lengsel.
Veien bibelskole besøkte oss denne formiddagen og Alf Kåre takket for at denne bibelskolen
får komme til Sion. De setter pris på atmosfæren de opplever og rausheten som tilsier at det
er lov og både lykkes og mislykkes.
Alf Kåre dvelte ved ordene håp og Guds trofasthet og fortalte hvordan store deler av hans
slekt ble frelst tidlig på 70-tallet. Det var en farmor som ba og under en vekkelsestid på
Stadtlandet ble hans farfar og alle seks barna frelst i tur og orden og i dag er de aller fleste av
etterkommerne kristne og aktiv i ulike menigheter.
Gud sier at han ikke vil slippe oss og ikke forlate oss og han mener det han har sagt. Det er
ikke alltid vi med våre følelser opplever at Gud er der, men han er alltid der for oss. Vi har
alle våre oppturer og nedturer, men Gud er trofast.
Den andre bibelskoleeleven, en ung dame på 25, fortalte om hvordan Gud hadde satt henne
fri fra frykt. Det var en sterk historie som bare viser at Gud kan gå dypt inn i vår bevissthet og
omprogrammere oss fullstendig. Den tredje eleven viste til at Gud ville være en borg for oss.
Gud beskytter, ja også om vi ubevisst skulle gå litt feil. Gud er opptatt av oss og vil oss vel.
Det ble en god samling av folk som ville ha forbønn etter talen. Vi opplevde noen
kunnskapsord og på en stille og sterk måte ble de som kom til forbønn betjent. Det ble
mange gode samtaler rundt kaffebordet og herlig å se et helt nytt ansikt på møte. Flott å se
hvordan menigheten inkluderer nye i praten.

De neste to uker på Sion inklusiv Lovsangskveld siste søndag i vinterferien!
Søndag 26.feb kl 1100 taler vår egen Jens Ottar Theisen. Han er en frisk formidler som også
elsker å betjene mennesker i forbønn. Jens Ottar reiser både innenlands og utenlands med
evangeliet når han har anledning utover sin vanlige jobb på et bofellesskap.
Søndag 05.mars kl 1800 har vi LOVSANGSKVELD i Sion. Her kommer Marie Hognestad med
band til oss. Her vil vi møte en lovsanger som lever av å tjene forsamlingene med lovsang.
Guds nærvær kommer til å være der og vi markedsfører aktivt dette arrangement all over.
Ha en velsignet uke og vit at Guds trofasthet varer fra slekt til slekt. Hilsen Trygve B.
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