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Etter en tid med lange mørke dager så begynner det igjen å lysne
og vi begynner å merke at det går
mot lysere tider.

kert opplevd varmen og tryggheten som et varmt bål kan gi oss
ute en mørk natt.

Gud sendte sinn sønn til jorden til
håp for alle mennesker.

Lyset har kommet, ogdet gir håp
Simeon og Anna som fikk møte
til oss og til alle mennesker som
Jeg vet ikke hvordan det er for
Jesubarnet i tempelet må også ha tar imot det.
dere, men jeg gleder meg i hvert følt noe av det samme håpet.
fall. Lyset gjør noe med oss—og
Det de hadde ventet på et helt liv
det er ikke rart at Gud sammenlig- var nå synlig rett foran dem—
Men alle som tok imot
ner seg selv med lys.
Håpet levde!
ham, dem ga han rett til
I Johannes 1.9 står det om Jesus:

I Matteus 12.21 står det:
Det sanne lys, som lyser for hvert Til hans navn skal folkeslagene
sette sitt håp.
menneske, kom nå til verden.
Og i Jesaja 42.6 står det:
Når vi er i mørket så lengter vi
Jeg har formet deg
etter lyset! Er vi innestengt i et
og gjort deg til en pakt for folket,
mørkt rom så gir en stripe av lys
oss håp. Og mange av oss har sik- til et lys for folkeslagene
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å bli Guds barn, de som
tror på hans navn.
(Joh. 1.12)
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med skam over at mange mennesker lever i fattigdom. Et indonesisk ordspråk sier: «Musa dør i en
Bønn har alltid hatt en sentral plass i kirkens histo- låve full av ris».
rie, og «Bønneuken for kristen enhet» har faktisk
Enhet og bønn
blitt markert i 111 år! Det er med andre ord et arrangement med en lang historie, som blir markert Radikalisering som setter en gruppe opp mot en
hvert år over hele verden.
annen, har vokst, og blir styrket gjennom misbruk
Materialet til bønneuken blir hvert år utarbeidet av av sosiale media der spesielle samfunnsgrupper blir
hengt ut og demonisert. Kristne samfunn er i en slik
kristne fra ulike kirker i et bestemt land. Slik blir
sammenheng blitt stadig mer oppmerksomme på
temaet og materialet farget av den hverdagen de
spørsmålet om egen enhet når de har et felles englever i som kristne, og beriker oss med nye perspektiver på de utfordringene kristne over hele ver- asjement og gir en felles uttalelse om en urettferdig
sak.
den lever i.

Bønneuken for kristen enhet

Men samtidig er det viktig at vi som kristne i møte
med urett stadig og spør i hvilken grad og på hvilRettferdighet, ja, rettferdighet skal du jage etter
ken måte vi er medskyldige i uretten. Bare når vi tar
(sml. 5 Mosebok 16,18-20)
Jesu bønn på alvor – «at de alle må bli ett» - kan vi
Bønneuken for kristen enhet 2019 er forberedt av vitne om en levende enhet i mangfoldet. Det er
gjennom enheten i Kristus at vi kan bli i stand til å
kristne fra Indonesia. Med en befolkning på 265
millioner der 86 % er regnet som muslimer, er Indo- bekjempe urett og bety noe for dem som blir utsatt
for urett.
nesia vel kjent for å være landet som har verdens
største muslimske befolkning. Til sammenligning er
10 % av indonesierne kristne fra ulike tradisjoner.

Årets tema

Mye av den økonomiske veksten som Indonesia har
opplevd i de siste tiårene, har bygget på et system
som setter konkurranse i sentrum. Korrupsjon kan
oppleves i mange forskjellige former. Den infiserer
politikk og forretningsliv, ofte med ødeleggende
konsekvenser for miljøet. Særlig kan vi se at korrupsjon undergraver rettssystemet og håndhevelse av
loven. Alt for ofte skjer det at de som skulle fremme rettferd og verne de svake, gjør det motsatte.
Konsekvensen er at gapet mellom rike og fattige er
blitt større, og et land med rike ressurser må leve

Menighetens oppdrag:
”Vi vil leve ut Guds
kjærlighet, lede mennesker til Jesus og være et
inkluderende fellesskap.”
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Jan.

Feb.

13 SØN

3 SØN

11.00 Gudstjeneste

11.00 Gudstjeneste med nattverd

14-18 MAN-FRE

6 ONS

Bønneuken for kristen enhet. Bønnemøter kl 19.00

12.00 Bønn for Hammerfest (Arctic kirken)

16 ONS

10 SØN

17.00 Middag i kirken

11.00 Gudstjeneste

17 TORS

12 TIRS

19:30 ALPHA-kurs

19.00 Bønn og lovsang

20 SØN

13 ONS

11.00 Familiegudstjeneste

17.00 Middag i kirken

20 SØN

17 TORS

11.00 Familiegudstjeneste

19:30 ALPHA-kurs

27 SØN

17 SØN

11.00 Gudstjeneste

11.00 Familiegudstjeneste

28 MAN

20 SØN

20.30 Mannsgruppe

11.00 Familiegudstjeneste

30 ONS

24 SØN

11.00 Formiddagstreff
17.00 Middag i kirken

11.00 Gudstjeneste

31 TORS

11.00 Formiddagstreff
17.00 Middag i kirken

19:30 ALPHA-kurs

27 ONS

Fa s t g i v e r t j e n e s t e
Menigheten er avhengig av gaver, og er takknemlig for alle som støtter opp om menigheten på ulike måter. Om du ønsker å støtte menigheten økonomisk gjennom fast med avtalegiro (som også gir automatisk
skattefradrag) - ta kontakt med pastor for skjema som du enten sender inn til Metodistkirkens hovedkontor eller direkte til din bank.

Faste bønnemøter:
Tirsdag og fredag: 06.00-08.00
Felles bønnemøte hver første onsdag i måneden
kl 12 (i ulike kirker).

Bønn og lovsang ca 1 gang i måneden

Vi har også en bønnering hvor bønneemner blir sendt ut
til de som ønsker å være med og be hjemme. Kontaktperson: Agnes Zachariassen 48035765
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Pastor på reise Middag i kirken
Landssamlingen 21.-25.jan
Fagdag Oslo 6.mars
Kirke i en ny tid, Tromsø 7.mars
Hovedstyremøte 15.-17.mars
Nettverkssamling 22.-23.mars

Fellesskap er viktig—og mat må alle ha!
Ta med en venn og
bli med i måltidsfellesskapet 2.hver onsdag.

Tjenesteliste
Kirkekaffe
13.1
20.1
27.1
3.2
10.2
17.2
24.2

Ledig
Lisa
Astrid og Agnes
Hedvig og Lillian
Daniel S
Ledig
Ledig

Lyd/projektor
13.1
20.1
27.1
3.2
10.2
17.2
24.2

Eivind
Ayenew
Eivind
Ayenew
Eivind
Ayenew
Eivind

Nattverdsmedhjelpere
2.12 Hedvig
6.1 Ineke
3.2 Hedvig

