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Sammen på veien til fullkommen glede 
– Et utrustende fellesskap.

1. kor. 12,7:
Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne

slik at det tjener til det gode.

Klagesalmene har en vesentlig plass i bibelen. På mange måter kan vi kan
skje snakke om salmene som en bok fra mennesket til Gud. Fra opplevelsene 
av hvordan livet virkelig kan bli noen ganger, selv for de som har fulgt Gud 
gjennom sine liv. Når man faktisk har valgt å ha Gud og hans rettferd i  
sentrum av våre liv, da kan det være ekstra hardt når man ser andre mennes
ker som velger den autonome vei (seg selv som lovgiver for hva som er rett 
og galt), spesielt når det går hardt utover de svake. I denne salmen får vi se 
hvordan nøden forfatteren har for at Gud virkelig skal huske på dem som er 
i nød. De som er i nød fordi at andre mennesker undertrykker og gjør dem 
vondt. Forfatteren får rope ut sin frustrasjon, før han ender opp i Guds løfter 
igjen og har tillit til dem. 
 For er det noe vi ser gjennom Det gamle testamentet så er det at Gud er 
en Gud hører sitt folks rop og handler. For slik som Gud hørte Israelsfolket da 
de sukket og klaget over sin slavetilstand i Egypt (2. Mos 2,2325), slik hører 
Gud fortsatt våre rop til Ham. Herren er konge til evig tid, stadfester sal
misten (10,16). Vi får bli minnet på nok en gang at Gud er en Gud som er til
stede i livene til de i motgang og nød. Nettopp disse menneskene kom også 
Jesus – Guds sønn, i møte. Med evigheten for øye, så gir Jesus håp til oss alle, 
for vi vil en dag få se fullt ut Guds herlighet. Da vil vi få erfare en enorm lykke 
og glede i en tilværelse hos ham (Matt 5,112).                  Hilsen André Tjersland

Misjonskirken Askim
ASKIM FRIE MISJONSMENIGHET

Forbønn
Menigheten ønsker å være til hjelp for deg som trenger forbønn. Du kan 
benytte anledningen til å gå i bønnerommet etter prekenen.  Skulle du ønske 
videre samtale eller forbønn kan du ta kontakt med pastoren.

Misjonskirkens misjonsprosjekter:
Colombia, Kina, Santa Sørlie, Open Air Campaigners.

Mitt sukk og 
min klage høres! 
Salme 10



Litt av hvert:

DAGENS GUDSTJENESTE
I dagens gudstjeneste taler André Tjersland over temaet: 
Sammen på veien til fullkommen glede - Et utrustende fellesskap.
Teksten er hentet fra 1.kor 12.  Robert Murphree leder guds-
tjenesten og Jonas Tangen leder lovsangen.

Møter i Misjonskirken:

Fredag 13. 1800 Junior
 2000 Connect

Lørdag 14. 1900 Basement Church

Søndag 15. 1100 Gudstjeneste. André Tjersland taler
  Søndagsskole: Kidz og Tweens
	 	 Presentasjon	av	konfirmanter

Tirsdag 17. 1100 Lunsj for alle som kan
 2000 Kveldsbønn

Onsdag 18. 1730 Tentroundervisning

Fredag 20. 1800 Junior
 2000 Connect

Lørdag 21. 1900  Lovsangskveld med Harald Høidahl
 1900 Basement Social

Søndag 22. 1100 Gudstjeneste. Robert Murphree taler
  Søndagsskole: Kidz og Tweens

Mandag 23. 1730 Lifesong og Lifedrums
 1830 Lifedance

Tirsdag 24. 1100 Lunsj for alle som kan
 1800 Sangandakt på Løkentunet

Onsdag	25.	 1100	 Formiddagstreff

til Misjonskirken: 
14385

Bønnetjenesten i dag:
Om du har behov for samtale eller  

forbønn etter dagens gudstjeneste,  
kan du ta kontakt med  Åse Bruer. Bønnevakten er  

tilgjengelig i bønnerommet bakerst til høyre i kirkerommet.

Lifedrums
Mandag 9/10 startet trommegruppa LIFEDRUMS! Første øvelse hadde Eirik 
5	gutter	å	holde	styr	på,	–	og	her	er	det	plass	til	fler.	De	kommer	til	å	ha	
øvelse annenhver mandag fra 17.3o18.30. Dette 
er for aldersgruppen 7 13 år. Vi er stolte av å ha 
Eirik Hamarheim Johnsen som instruktør. 
Trommegruppa spiller på Cajon (trommekasse), 
og de skal spille til Barnegospel og for danse 
gruppa vår, og også ha låter for seg selv. Life 
drums er en av våre barnelovsangsgrupper: 
Lifesong Barnegospel, Lifedance og Lifedrums.  

DFEFs Østfoldsamling
DFEFs Østfoldsamling denne høsten er på Oven torsdag 19. oktober  
kl. 19.00. Dag Øyvind Juliussen fra ICEJ taler om Israel. Alle interesserte 
er velkommen til å delta.

Konfirmantene: 
Denne	søndagen	presenteres	konfirmantene	i	Misjonskirken.	Vi	gleder	oss	
over å kunne løfte dem frem i menigheten, slik at menigheten kan huske på 
dem i bønn gjennom året. Dette året er det RuthMalene Borgen, AnnHelen 
Kirkeslett,	Sarah	Bjerkeng	og	Bård	Henning	Røed	som	skal	konfirmeres	i	Mis
jonskirken.	Videre	er	også	konfirmantene	Johannes	Paulsrud,	Yran	Cleopas,	
Halvor Nygård Søby, Ernest Kwaku Amponsah og Miriam Lois Nilsen med i 

Tentro	indre	Østfold.	Det	er	en	flott	gjeng	som	vi	gleder	oss	til	å	bli	 
bedre	kjent	med.	Be	gjerne	for	alle	konfirmantene	og	tiden	de	

har foran seg. Denne ungdomstiden er en viktig tid. 


