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Snart er det advent og så kommer julen……!

JUL er Kristi fødselsfest!
Vi vil feire at Jesus Kristus kom til jorden for å frelse oss!

«Det folk som vandrer i mørket, skal se et
stort lys. De som sitter i dødsskyggens land,
over dem skal lyset stråle….For et barn er oss
født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på
hans skulder, og hans navn skal kalles Under,
Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far,
Fredsfyrste….»
Jes. 9,2 og 6.

Julen er en familietid, og derfor kan julen være smertefull for dem i oppløste hjem.
La oss derfor bruke denne føradventstida til å be for de oppløste hjem! La oss be for
dem som enda ikke er gjenforenet med sin ektefelle at Gud legger til rette for
samvær/ aktivitet/ fellesskap som tar bort oppmerksomheten fra savnet og at de får en
fin jul! Og la oss be om mange nye gjenforeninger!
Materialismen truer med å kvele julefeiringen, og andre sterke krefter vil sette nissen
i sentrum, men vi vil ha JESUS i sentrum og vi vil reise oss FOR JESUS og elske og
ære Ham som elsket oss først!
**********
1.Gjør døren høy gjør porten vid, Den Ærens konge kommer hit. Han hersker over
alle land og er all verdens Frelser sann.
2.Rettferdig kommer han her ned Og byder salighet og fred, Saktmodig fremmer han
sin akt Og herske vil med miskunnsmakt.
3.Han roper ut et nådens år, Vår nød ved ham en ende får. Derfor av lengselsfulles tall
En gledesang ham møte skal
4.Mitt hjertes dør jeg åpner deg, O Jesus, kom hit inn til meg Og ved din nåde la det
skje at jeg din vennlighet må se.

Jesus sa:»Kom til meg alle dere som strever og har tungt
å bære og jeg vil gi dere hvile.» Matteus 11,28

Velt alle dine veie
og all din hjertesorg
På ham som har i eie
den hele himlens borg

Salmer

Han som kan stormen binde
og bryte bølgen blå

i

han skal og veien finne
hvorpå din fot kan gå

Og om alt Satans velde

NRK

vil stride Gud imot
han kan dog ikke vike
han står dog der han sto
hva godt han oss vil unne

Første helga i advent sender NRK et TV program der
de engasjerer ulike kor for å synge gjennom hele den nye salmeboka!
Programmet begynner kl.12, fredag 28 nov.og går hele helgen!

når vi kun giver tål
det skjer i rette stunde
og når sitt endemål.
HÅP da min sjel i faren
til Gud din tillit sett
han frir deg ut av snaren
hvor ille du er stedt
Det er et lite stykke
Så lysner himlens grunn
Så rinner opp din lykke
Og liflig gledes stund
Landstad

«..for han visste selv hva han ville gjøre.»
Joh.6,6

Vi minner om en tidligere sms med et viktig budskap:

«Hei! Det slo meg nettopp at når jeg tar meg av hans sak tar han
seg av meg og min sak/ min rett. Gud har lagt på mitt hjerte å
hjelpe foreldreløse barn, og når jeg holder på med det vil Gud
sørge for at jeg får min ektemann tilbake. Jeg gjør det jeg har
mulighet til og Gud tar seg av det umulige! Da er det bare å glede
seg i Herren!» Fra sørvest
Gud er ingen «automat» slik at vi får lønn (bønnesvar) ut fra hvor flink vi har vært.
Men det er godt å innimellom kunne løfte fokuset bort fra oss selv, være i tjeneste for
Herren og samtidig hvile i at Han tar seg av de omstendigheter vi har overgitt til
Ham.
«Søk først Guds rike og hans rettferdighet så skal dere få alt det andre i tillegg.»
Matt. 6,33.

«Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud.» Lukas 18,27.
Vi får stadig sms til oppmuntring:
- "Han kaller sine får ved navn og fører dem ut. Når Han har fått alle sine får ut, går
Han foran dem, og fårene følger Ham, fordi de kjenner Hans røst."John kap 10 v 3 og
4. Husk at din gode hyrde Jesus vil deg alt det beste. Du slipper å være engstelig for
det som ligger foran- eller være bekymret for det neste skritt. Du skal få følge rolig
skritt for skritt i Hyrdens spor. Østerlandets hyrde gikk alltid i spissen for sin hjord.
Slik går Gud i spissen for oss. Gud har bestemt en plan for oss, og den planen er den
beste for oss. Du slipper å være engstelig for det som ligger foran, når Gud har en
plan så ligger også alt til rette for oss, Han har det fulle ansvaret for at alt blir slik
Han har tenkt. Vi følger bare dit Han går. Husk hva Jesus sa: "Jeg er den GODE
Hyrde, den gode hyrde setter sitt liv til for fårene". John 10 v 11.»
- «Jeg våknet plutselig i dag tidlig, fikk denne setningen; "Se, Jeg skaper noe nytt!".
Så sovnet jeg igjen. Jeg takker og priser Gud for at Han har kalt på meg på nytt, tatt
meg nær til seg. Jeg er født på ny! Halleluja!! At det skulle bli i denne situasjonen er
skjellsettende. Jeg skal til Himmelen og dit vil jeg også ha med min mann og barna.
Her har Han en god plan vi ikke ser enda. "Se, Jeg skaper noe nytt". "Gud laget en vei
der det egentlig ser umulig ut (en plutselig elv av vann i ørkenen et det bare Gud som
klarer).»
- «Les 1.kongebok 18, 41-46 ..Hørte en tale i går der dette ble nevnt. For meg var det
begynnelsen av v 45 som brant seg fast: " Og i en HÅNDVENDING mørknet
himmelen til med skyer og storm, og det kom et sterkt regn...". Så fort kan det skje
når Gud griper inn. Så vi må bare holde ut inntil DET skjer. Klem»

TO SKO har kontakt utenfor Norges grenser, og fra nå av får vi hjelp til å få
nyhetsbrevene oversatt til engelsk. Dette er virkelig gledelig! Hjertelig takk til dere i
Danmark som hjelper oss med dette! Det er noen i Europa som har opplevd at Gud nå
leder de ut av deres "ekteskap" nr.2 for at de skal stå i tro for ektefelle nr.1, og det er
sterkt å høre! Men dette er selvsagt tøft for de det gjelder, så la oss stå sammen med
de i bønn fremover! Må Gud omslutte alle parter med sin kjærlighet og omsorg!
Vi har nå opplevd at snart 60 ektepar har begynt på veien tilbake til sin ektefelle. For
noen har dette gått veldig fint, andre opplever det utfordrende. Mange av de
gjenforente parene opplever en veldig åndskamp. Som en av de nylig sa; «Jeg kjente
på frustrasjon i møte med min mann, og ba om Guds hjelp. Den Hellige Ånd talte til
meg og sa: «Husk at kampen ikke er over enda!» Mens Gud hater skilsmisse
(Mal.2,16), hater Satan gjenforening. Han holder på med tre ting: «Tyven kommer
bare for å stjele, myrde og ødelegge.» Joh.10,10. Derfor er det viktig at vi ber for de
gjenforente ekteparene, og kanskje noen får kall til å hjelpe disse i det viktige
bygningsarbeidet.

Takk til dere som ber for oss og gir oss gaver!
Vi er takknemlig for dere som ber for oss og gir oss gaver, men nå trenger
vi et økonomisk under! Og det har vi tro for at vi skal få! Gud som har
sørget for oss til nå han vil ikke svikte oss!
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