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Hei, I vår har vi hatt fokus på Den Hellige Ånd,
gjennom undervisning på podcast og
samtaleopplegg i huskirkene. Vi håper dette har
vært spennende og lærerikt, og at dere har fått
anledning til å samtale og praktisere i gruppene!  
 
Den Hellige Ånd er omtalt på mange måter. Da Johannes
døper Jesus kommer Ånden over han som en due 
(Joh. 1:32). Disiplene erfarer Den Hellige Ånd som en
kraftig vind og synlige ildtunger som satte seg på hver
enkelt (Apg. 2:2). Både Jesus og disiplene blir fylt av Den
Hellige Ånd før de begynner å forkynne og lære
mennesker om Gud. 

Og det er det så viktig at vi husker på! Vi er ikke alene, og vi skal ikke gå i egen kraft - vi skal
søke Gud, slik at Han får fylle oss og lede oss inn i de planene Han har for hver enkelt. Vi er
først og fremst Guds elskede barn. Og arbeid skal komme utfra hvile. Gud skapte mennesket
på lørdagen, dvs. at menneskets første dag var søndagen - hviledagen - deretter kom resten
av uken! "Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i
tillegg"  (Matt 6:33)

For å bli kjent med noen og få en god relasjon er
det et godt utgangspunkt å bruke tid sammen. Gud
ønsker en relasjon til oss, så det er egentlig opp til
hver enkelt å prioritere tid med Gud gjennom bibel,
bønn, lovsang og stilletid i hverdagen. Det er ingen
prestasjon i dette eller fasit på tid, sted osv..
Poenget er å få løftet blikket på Han slik at det er
Hans sannheter om oss som får prege våre dager
og liv - Hans lys får skinne i oss og gjennom oss.  

I tillegg til å bruke tid alene med Gud, er fellesskap
med andre, f.eks. huskirker og radar, et godt
utgangspunkt for å ha noen "å gå sammen med". 



Radar er fellesskap hvor en møtes 2-3 personer i et enda
nærere fellesskap. Hvor en kan dele liv, bekjenne synd,
oppmuntre og støtte hverandre. Flere av huskirkene møtes
annenhver uke, og vi vil oppmuntre de av dere som ønsker
det til å danne radar grupper, som kan møtes uken mellom.
Begynn gjerne med å be over det, og lytt til Gud, la Han lede
inn i dette.  

Ragna Laugaland har hatt radar de siste 
årene, og deler sine erfaringer med oss: 

"Radar for meg betyr en åndelig luftekanal, 
som er helt nødvendig for meg i mitt liv. Jeg 
er et følelsesmenneske og har "doktorgrad" i å bekymre meg.
Gjennom radar får jeg bekjenne det som jeg går og føler på,
samtidig som jeg blir veiledet i å skille ut hva som er relevant og
hva jeg kan rydde bort. Vi bekjenner synd til hverandre hver uke
og er direkte med hverandre. Jeg blir mye mer bevisst min egen
synd, fordi det hele tiden ligger i bakhodet at jeg skal dele det
med noen. Jeg kan være fullstendig ærlig og likevel oppleve meg
akseptert for den jeg er. For meg er dette helt nødvendig for at
jeg skal kunne dele det som ligger på mitt hjerte. Når jeg blir
veiledet på en direkte måte opplever jeg at personen jeg har
radar med vil meg vel. Jeg anbefaler alle å bruke ekstra tid
sammen med 1 eller 2 personer i radar."   
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Shine your light
 

Shine your light,
Shine your light,

Shine your light on me, jesus
 

You are the morning star,
My precious one,

Almighty god you are,
Great things you've done.

For all eternity i'll give you praise,
You won the victory,
I bless your name!

 
Shine your light,
Shine your light,

Shine your light in me, jesus
 

You're the great i am,
The king of kings,

Great rock of ages, my urge to sing.
Through all eternity i will proclaim

You won the victory,
I bless your name!

 
Shine your light,
Shine your light,

Shine your light through me, jesus
 

Shine, shine, shine through me...
Shine your light, shine your light,

Shine your light through me, jesus
 

Oslo Gospel Choir
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Informasjon: 
Podcastene finner du ved å søke opp "Strand Huskirker" på Spotify. Samtaleopplegg finner
du på strandhuskirker.no

Link til medlemsskap og givertjeneste finner en på strandhuskirker.no 

Samlinger:
Storsamling 29. mai kl. 11:00 på Bedehuset. 
Talina Danielsen Dalehaug døpes. 
Sommerfest - dato kommer snart 

Bønneemner: 
- Plassen vår, landet vårt, verden - menneskene der vi er
- Hver og en i huskirkene
- Flere ledere til ungdomshuskirker
- Husk gjerne på Beate og Benjamin på Hawaii, Fam. Jøssang i Senegal, gjengen i Sauda og
Flekkefjord i bønn.  

Takk Gud for at du elsker oss først, takk for at vi kan komme med tomme hender, du
gir oss det vi trenger når vi søker deg. Takk for fellesskapet vårt, ber om at Ånden får
lede oss i våre hverdager. Åpne øynene og ørene våre, så vi ser det Du ser. La ditt lys
skinne i oss og gjennom oss. I Jesu navn Amen.

Å dele erfaringer har stor verdi for fellesskapet, takk til deg Ragna som deler ift. radar. Vi
setter også veldig pris på tilbakemeldinger og spørsmål, både positive og konstruktive.
Håper vi kan få til en kultur i Strand huskirker der vi gir tilbakemeldinger til hverandre!

                                                                                           Med ønsker om en velsigna god uke!

                                                                                            Mvh Stab v/Helene

 


