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Jul er Kristi fødselsfest!
Jesus ble født i Betlehem.
Jesu fødsel var varslet av profetene før det skjedde. Og det skjedde slik Gud hadde varslet. Simon
hadde ventet på Frelseren, Anna hadde ventet, folket hadde ventet på det som skulle skje. Simon og
Anna bodde i tempelet mens de ventet på Frelseren. «Hun forlot aldri tempelet, men tjente Gud i
faste og bønn dag og natt.» Luk.2, 37. Men så kom han, Frelseren, slik det var sagt dem. «…for
mine øyne har sett din frelse…» sier Simon i Luk.2,30.
Det var en lang ventetid for de som ventet på Frelseren, Jesus Kristus, Guds Sønn. Jesaja varslet
hans komme 700 år før han kom! Guds tidsperspektiv er helt annerledes enn vårt. Tiden vi lever i er
slik at det skal skje NÅ! Vi vil ikke vente. Alt skal skje så kjapt og kvikt. Jeg vil ha bønnesvaret
NÅ, ikke i morgen eller om en uke, men NÅ!
Bibelens Gud er Herre! Vi som vil følge ham må ta vårt kors opp og følge HAM, vente på HANS
time, vente på HANS løsninger, for «Guds vei er fullkommen.» Salme 18,31.

Den yndigste rose er funnet, blant stiveste torner opprunnet,
Krist inn i vår ætt lot seg pode, blant syndere fagert han grodde.
Alt siden vi tapte den ære Guds billedes frukter å bære,
var verden forvillet og øde, vi alle i synden var døde.
Men Gud lot en rose oppskyte, et under i slekten frembryte,
som renser og reiser av døde vår verdens fordervede grøde.
Ja, Jesus, du alltid skal være mitt smykke, min rose, min ære,
de giftige lyster du døder og korset så liflig forsøter.
Salme nr.35 i den nye salmeboka.

Du som ber og venter på bønnesvar:
Ventetider kan være tunge- gå til Jesus Kristus!
Les Bibelen, der møter du Jesus, Guds Sønn, som elsker deg så
høyt og som ser din sak!
Det er lett å stirre seg blind på problemene, sorgen og savnet når
man er midt oppe i en skilsmisse, barna gråter og savner far eller
mor. Det er lett å gi opp og gi seg over til det tunge og
menneskelig sett håpløse!

«Kom til MEG alle dere
som strever og bærer tunge byrder og JEG skal gi
dere hvile:» Matteus 11,28.
«Kall på meg på nødens dag og jeg skal utfri deg og
du skal prise meg.» Salme 50,15.
Men hør hva Jesus Kristus sier:

Gå til JESUS KRISTUS med din nød!!!!
Det er bare HAN som kan hjelpe i disse vanskelige
skilsmissesakene! Og HAN KAN! Så står vi sammen med deg i
bønn til Gud!

«Vår hjelp er i Herrens navn, han som skapte
himmel og jord.» Salme 124,8.
«Jeg løfter mine øyne til fjellene:
Hvor skal min hjelp komme fra?
Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og
jordens skaper.» Salme 121, 1og2.
«Jeg er viss på at jeg skal få se Herrens godhet her i
de levendes land. Vent på Herren, vær frimodig og
sterk! Ja, vent på Herren!» Salme 27,14.
«Vær sterke og frimodige, alle dere som venter på
Herren.» Salme 31,25.

«..for han visste selv hva han ville gjøre.»
Joh.6,6
«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:
Fra N-Vest: «Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over
deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt på deg og gi deg fred.» Klem fra meg»
Fra Oslo: «Ha din lyst og din glede i Herren, så gir han deg alt ditt hjerte ber
om!» Salme 37,4.
-

Fra S-Vest: «Takk for god og oppmuntrende melding!!! Gud er god, han vil
oss, sine barn bare det beste. Hans tanker er fremtid og HÅP! Alt vi går gjennom går
vi gjennom sammen med ham som allerede HAR seiret. Og vi seirer i kraft av hans
blod og hans navn! I tro og tillit til at hans Ord skaper det det nevner og kaller på det
som ikke er, som om det var til!!!!Halleluja, priset være hans navn Jesus Kristus!
Klem fra meg!
-

Fra Sør: Når jeg satt og ba for alle TO SKOere i dag ang jula så kom det for
meg noen vers fra Jes 43,18-19: « Kom ikke i hu de forige ting, akt ikke på fortiden!
Se, JEG gjør noe nytt! Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg vil
gjøre vei i ørkenen, strømmer i ødemarken.»
Fra Midt Norge: Vi skal fortsette å be til han som elsker å gjøre det gode for
oss. Matt. 7,11:»Når selv dere som er onde, vet å gi gode gaver, hvor mye MER skal
ikke da der Far dere har i himmelen, gi gode gaver til dem som ber ham.»
Fra Finnmark: «Bra tiltak med samling for menn!»
Fra N-Vest: « Joh. 6,5-6:» Da nu Jesus løftet sine øyne og så at meget folk kom
til ham, sa han til Fillip: Hvor skal vi kjøpe brød, så disse kan få mat? Men dette sa
han for å prøve ham; for han visste selv hva han ville gjøre.» God helg til deg!»
Fra N-Vest: «Tro det eller ei, men sant er det at: «Han metter ditt liv med det
gode, du blir ung igjen som ørnen.» Salme 1+5,5. Ha en velsignet dag !
Fra Oslo-området: « Kjære Arnhild, det ble en stor velsignelse å se deg på TV i
går! At det handler mest om BØNN! Og Guds Ord, og de flotte eksemplene på Guds
undere,- dette talte til hjertene. Takk og lov for at du stiller deg frem! Stor klem fra
meg!»
-

Fra N-Vest: «Herre, la meg kjenne dine veier! Lær meg dine stier! Led meg i
din sannhet og lær meg, for du er min frelses Gud. På deg venter jeg hele dagen. La
rettsinn og oppriktighet verne meg, for jeg venter på deg.» Salme 25, 5+21. Ha en
velsignet dag! Hilsen meg.»
-

TO SKO samling i Oslo Sjømannskirke på Bygdøy –lørdag 24 jan.
kl.15. Undervisning av Øyvind Kleiveland, vitnesbyrd og forbønn.
TO SKO samling i Stavanger fredag 20 og lørdag 21 februar i Hans
Nielsen Haugehuset. Undervisning av Øyvind Kleiveland, vitnesbyrd og
forbønn. Vi kommer tilbake til klokkeslett.
TO SKO samling for menn i Trøndelag privat, helga 1-3 mai. Ta kontakt
for nærmere opplysning!
Vi håper også på å få til en TO SKO samling for gjenforente ektepar i
løpet av 2015. Har du idèer? Kom gjerne med forslag om tid og sted!
********
Takk til dere som ber for oss og gir oss gaver! Vi trenger «tung»
bønnestøtte for familiene nå i desember!
Økonomisk er vi ca. kr. 10.000 i minus, men vi tror det kan snu i løpet
av desember.

Velsignet advent og julehøytid!
Gjenreis
familien!
Far, mor og barn!
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