
Hjørnesteinen vi kan bygge på
Nok en gang leser jeg Apostelgjerningene, om hvordan apostlene og 
de første kristne levde og forkynte i den første tiden etter at Jesus ble 
tatt opp til himmelen... Hans tid på jorda var over. Frelsesverket var 
fullført. Nå var oppdraget gitt videre til elleve tafatte og redde disipler. 

Men så kommer pinsedag, og alt forvandles! Med fare for liv og helse 
reises de opp og utrustes med kraft og frimodighet! De taler til folket 
og imøtegår styresmaktene, de gjør tegn og under i Guds navn! I kap. 
4 møter vi Peter og Johannes i full gang med å bringe evangeliet ut i 
ord og gjerning. De får erfare at Den hellige Ånd er virksom i dem. Det 
umulige blir mulig! Evangeliet spres der de drar fram! 

Reaksjonene uteblir ikke, og de kastes i fengsel og må lide mye vondt 
for det de gjør. Men frykten og redselen er borte.
De samles med andre troende og henter kraft og styrke i felleskapet. 
Fra v. 12 kan vi lese at de er meget tydelige i forkynnelsen. « Han som 
dere vraket, er blitt hjørnestein. Det er ikke gitt noe annet navn som vi 
kan bli frelst ved!»
Klar tale. Ikke til å misforstå!

Det samme budskapet skal vi forkynne i dag. Vi kan få hente inspiras-
jon fra Apostelgjerningene denne sommeren. Vi skal også få løfte opp 
Jesu navn! Det eneste navn som noe menneske kan bli frelst ved!

Kvinnesamlinger høsten 2018
27. august kl.19.30: Emmaus, Finnøy

Brit Valheim, Oddbjørg Drarvik, Elisabet Alstveit, 
Rannveig og Helene m.fl.

5. sept  kl.19.00; Helleland landbruksenter
Tema: Kven eg er i Kristus

Siri U. Bjørsvik, Kjellaug Bødalen, Hilde Viste m.fl.

12. sept kl.19.30: Hjelmeland bedehus
«Damenes aften» Astri Vadla Ravnås m.fl.

18. sept kl.19.00: Hommersåk bedehus
«Damenes aften» Aud V. Hoftun m.fl.

15. okt kl.19.00: Vaulali
«Damenes aften» Gunhild Marie Vold Osaland,

Nytt fra arbeidet i Senegal

Navnet Jesus må jeg elske!
Det har satt min sjel i brann!
I det navnet fant jeg frelse

Intet annet frelse kan!

Velsigna sommer!!

Mette E. Boye, Gunhild T. Vignes, 
Anne Aabø, Sissel Marie Fjelde m.fl

Påmelding til 
region.rogaland@normisjon.no,    
tlf 51682750  eller Checkin.no

Horve 28. - 30. september 2018 
DAMENES HELG

HELLIG 
OG ALMINNELIG

Tema:


