NÅR ER DET PÅSKE?
Vi er inne i den stille uken og i vår del av
verden feires det Kristi oppstandelse
søndagen som kommer. Det er lett å
glemme at en stor del av de kristne ikke
feirer påske samme dag. Når er det
egentlig påske?
Leser vi i budskapene fra Sant Liv I Gud,
må vi erkjenne hvor mye sorg og smerte
det er for Jesus at Hans kristne barn ikke
feirer den viktigste høytiden i enhet.
Den Ortodokse Kirken markerer altså
Palmesøndag 5. April, samme dag som det
feires Kristi oppstandelse i andre
kirkesamfunn.
La oss fortsette å be med fornyet kraft om
at det må skje et under slik at vi kan
forene påskedatoene med Guds hjelp.
Jeg ber at de alle må være ett, likesom du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik
skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg.
Johannes 17, 21

Jeg er Én; Jeg, Gud, er Én; Mine
barn er alle skapt av Min Hånd,
hvorfor er alle Mine barn spredt?
Jeg ønsker Enhet, Jeg vil at Mine
barn skal forenes; Jeg er Én Gud,
og de må forstå at Den Hellige
Treenighet er alle i Én! Den
Hellige Ånd, Den Hellige Far og
Jesus Kristus, Sønnen, er alle tre i
Én;
4. April 1987

https://www.youtube.com/watch?v=mL5c3v-vjzc

Jeg er kommet for å forene Mitt
Blødende Legeme, Jeg er kommet
for å samle Mine lam, Jeg er
kommet for å vanne Min hage; Jeg
er Jesus, din Frelser; se! se, Peter,
Mitt Hellige Hjerte blir igjen
gjennomstunget av så mange
torner, torner som er blitt stukket i
Meg av dem
18. Januar 1988

10. ØKUMENISK PILGRIMSTUR TIL ROMA
Pilgrimsturen til Jordan er avlyst på
grunn av den politiske situasjonen i
Midt-Østen.
Men, alle som vil har nå mulighet å
melde seg på pilgrimsturen til Roma og
vi oppfordrer alle til å dra.
Turen er fra 10. til 17. Oktober og det
blir uten tvil en fantastisk opplevelse.
http://www.tligpilgrimages.org/
http://www.tlig.net/italy

MINI-RETRETT
Mens vi venter på den store pilgrimsturen til høsten, planlegger vi å gjennomføre den første
norske mini-retretten allerede i vår. Dato er lørdag og søndag 30. og 31 mai. Hold av
dagene! Nærmere info om sted og program kommer.
Først og fremst skal vi be sammen, være sammen og leve Enhet, slik Jesus kaller oss til det i
budskapene. Det er VI som må skape den enheten Jesus lengter etter.

MALERIER AV VASSULA
For tiden har vi tilgjengelig et antall store fotokopier av maleriene laget av Vassula. Bildene
er av høy kvalitet, trykt på kraftig papir og er i størrelsesorden av 30cm x 40cm og 25cm x
35cm. Bildene som er tilgjengelig ser du under. Bildet av engelen er malt av en annen
kunstner. Bildene kan sees i større format her: http://paintedbyvassularyden.com/
For nærmere informasjon og bestilling, send epost til norge@slig.no.
Inntektene går til gjennomføring av nye økumeniske retretter og videre internasjonal TLIGarbeid. Løp og kjøp.

KJÆRE SØSKEN,
vi ønsker dere alle en velsignet påskehøytid.
SLIG Norge

