Sommermail 2017.
Flott St.Hans.
Det var regnfullt da folk ankom for St.Hansfeiring hos Tone og Trygve og stuen ble etter hvert helt
full. Men så skjedde det vi hadde bedt om og få hadde ventet; det ble oppholdsvær og vi hadde en
flott tid rundt det store bålet som tok fyr ved hjelp av biter av skumgummi dyppet i diesel.. Det ble
spilt volleyball og instrumentene kom i bruk rundt bålet etter at de største flammene hadde gitt seg.
Vi pleier å holde på til litt over midnatt og kl 0002 kom slagregnet tilbake.. Samlet sett en herlig kveld
og et herlig bønnesvar!

Jordsmonnet i livene våre.
Møteleder Sonja ønsket velkommen til vårsemesterets siste formiddagsmøte sist søndag og viste til
den Gudslengsel som fremkommer gjennom møtene i Credokirken. Hvordan er det med oss? Betyr
det noe for oss at folk i våre familier fremdeles ikke har tatt i mot Jesus?
Andre Birkeland tok oss med inn i lignelsen om såmannen. Vi fikk her være med på en tale som så til
de grader traff punkt i livene våre. Jesus var raus med såkornet. Til vanlig skulle det bare såes i god
jord, men denne såmannen sådde overalt hvor det var mulig. Dette er et mektig eksempel for oss. Så
ut og være ikke så opptatt med hvem mottaker er. Du vet aldri hva som når inn i hjertet.
Lignelsen kan inneholde eksempler på hvordan ordet treffer oss for første gang, men Andre valgte å
sette fokus på hvordan hjertejorden kan være i livene våre akkurat nå. Fuglene kom og tok det som
falt ved vegen der terrenget var hardtrampet. Den onde er kjapp med å fjerne dette såkornet og våre
hjerter kan være harde etter hard medfart i livet. Stengrunn kan gi rask spiring, men så slutter
veksten grunnet steinene. Hva er slike steiner i våre liv? Våre erfaringer som ligger der og lager
grenser for hvordan livene våre får utvikle seg.
Så var det tistler og torner, velstand og bekymringer. Her ble vi sterkt utfordret og Andre pekte på
hvordan velstand kan komme i vegen og kvele utviklingen av vårt Gudsliv. Men så finnes det også god
jord der ting får vokse på gode måter, ikke for raskt, og med god pleie av gartneren. Det er i Guds
natur at ting vokser og vår oppgaver er å medvirke til at jordsmonnet får være så godt som mulig.
Det var flere som responderte på forbønn og vi kommer til å huske dette budskapet når sommeren
nå står for døren.

Velkommen til sommer på Sion!
Om du er hjemme og har anledning, er det delemøter på Sion hver søndag kl 1100 fra og med 2.juli
til og med 13.juli. Her er det satt opp møteleder for hvert møte og det er viktig at oppsatt møteleder
får utøve denne oppgaven. Møtenes innhold utgjøres av dem som kommer og vi tror at Gud også
denne sommeren har mye å gi dem som kommer.
Det er også bønnemøter hver mandag kl 1930-2100.

Ha en velsignet sommer. Hilsen Tone og Trygve B.
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