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Godt nytt år til dere
alle!
Ekteskap og familie er Guds gode ordning:
Far, mor og barn.
Vi har fått se Gud gjøre mange under, han har gjenforenet
familier der alt var umulig menneskelig sett!

«For ingenting er umulig for Gud.»

Luk. 1,37

«Det som er umulig for mennesker, er mulig
for Gud.» Luk. 18, 27.
Hold ut i bønnekampen, vent på Gud og tro at HAN
kan gripe inn i sin allmakt og snu den umulige
situasjonen!

«Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette. For vi
skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett.» Gal. 6,9

«Store og underfulle er dine gjerninger,
Herre Gud, du Allmektige!» Åp. 15,3

«Frykt ikke, bare tro!»

Mr. 5,36

Elsk Jesus ved å tro ham!
«Hva koster et under?» En sann historie fra USA.
I en av småbyene i USA var det en liten jente som het Tess. En morgen gikk hun og
åpnet døren til et klesskap på soverommet sitt. Der inne hentet hun frem et
syltetøyglass med noen penger hun hadde spart sammen. Hun tømte innholdet ut på
gulvet og telte beløpet. Tre ganger telte hun over myntene, før hun kjente seg helt
sikker på hvor mye det var: èn dollar og elleve cent. Hun la alt sammen tilbake i
glasset, skrudde lokket på, puttet rikdommen i jakelommen og listet seg ut av huset,
hvorpå hun begynte på en nokså slitsom vandring til byens apotek. Det lå seks
kvartaler unna. Da Tess kom inn, stod innehaveren i samtale med en annen mann. De
snakket så ivrig at de ikke la merke til jenta som stod og ventet på tur. Hun skrapte
med føttene på gulvet, hun kremtet og flyttet seg både hit og dit, men ingenting
nyttet. Da tok hun en av myntene i syltetøyglasset og slo den mot glassdisken så det
sang. Det hjalp! Apotekeren vendte seg brått mot Tess. Han virket irritert da han
spurte: «Hva er det den frøkenen vil, da?» «Jeg trenger et under,» erklærte jentungen.
«Hva behager?» «Kan jeg kjøpe et under her? Hva koster det? Jeg har penger med
meg, men kan skaffe mer hvis det trengs!» «Dessverre, vi selger nok ikke undere her.
Jeg står her og snakker med broren min, som jeg ikke har sett på lange tider, og så
kommer du og hefter oss bort med slikt tøyseprat!» Jenta ga seg ikke: «Men jeg har
også en bror! Han heter Andrew og er veldig syk oppe i hodet sitt, og vi har ikke råd
til å sende ham på sykehus. Pappa sier at vi trenger et under for at han ikke skal dø!»
Nå bøyde den andre mannen seg ned til Tess. Det hun ikke kunne vite, var at denne
broren til apotekeren het Carlton Armstrong og var lege og spesialist i nevrokirurgi.
«Hvor mye penger har du på det glasset ditt?» spurte han. «Èn dollar og elleve cent.»
«For et sammentreff!» utbrøt mannen. «Jeg kan nemlig fortelle deg at et under koster
nøyaktig èn dollar og elleve cent. Nå vil jeg være med deg hjem, se på broren din og
snakke med foreldrene deres. Du viser meg veien!» Han tok henne i hånden, og
sammen travet de to alle kvartalene tilbake til huset. Det varte ikke lenge før lille
Andrew lå på operasjonsbordet. Der fikk han gratis behandling i hodet sitt, og etter en
tid kom han hjem til sin mor, far og storesøster. Noen uker senere var han fullstendig
frisk. Det som hadde skjedd, ble selvsagt det store samtaleemnet i huset og i
nabolaget.» (sakset fra bladet «Evangelisten», julenummeret)

«Never, never, never give up!»
Churchill

Vi får sms:
Fra Vest:
«Men dere skal erfare av hele deres hjerte og hele deres sjel at ingen av
løftene som Herren deres Gud har talt over dere, ga dere, slo feil.(1930
oversettelsen). Alt har gått i oppfyllelse( oppfylt for dere), Ikke et ord
slo feil.» Josva kap.23, 14. «Og hans Ånd samler dem.» Esaias Kap.
34,16. 28.11.13
«Jeg har fått min sjel til å være stille og tie liksom et avvænt barn hos
sin mor, som det avvente barn er min sjel hos meg.» Salme 131, 2. Nær
Gud hersker stillhet. Når livet farer ublidt fram imot deg, og det bruser
i ditt hjerte og sinn, løft opp da min sjel til Gud, det er den rette vei til
stillhet. Urolige hjerte, stans ikke i stormens land, for at ikke stormen
skal knekke deg. Husk at smått er smått og stort er stort. Og at kilden
til all uro var den at det som var smått holdt på å bli stort, og det
STORE holdt på å bli smått. Med David kan vi juble: « Mitt hjerte er
sterkt og stoler på Herren.» Og husk at grunnen til stillheten hos Gud
er at Gud har full kontroll.» 24.11.13
«Jeg (GUD) har sett mitt folks nød i Egypten, og jeg (GUD) har hørt
deres klagerop over arbeidsforholdene, jeg (GUD) vet hva de lider. Og
nå er jeg(GUD) steget ned for å utfri dem….» 2 Mos. Kap.3 v.7-8. Så
når vi faller i mismot og håpløshet, så fristes vi til å se på oss selv og på
en feilaktig måte å regne med oss selv. Gud åpenbarte sine planer for
Moses, men han trengte nå også å lære ikke å begrense Gud ved å se
på sin egen svakhet. Det er en hindring for Gud hvis vi som Moses ser
på oss selv. La oss slippe alle tanker på hva vi er eller ikke er, for at Gud
gjennom oss kan få åpenbare hva han er og kan være for den sjel som
som overlater seg helt i Hans hånd for å brukes av Ham., på det sted
og den måte Mesteren finner for godt.» 24.10.13
Fra Oslo:
«Beloveth in Christ, there is something you should know, that is the
plans that God has for you is in action, for He had long ago planed for
you to be overcomer, full of joy, and to be establish in Him. God loves
you so much that he calles you son and daughter through Christ. God
loves you and hates the devil and God has every record of your
struggle and tears and the time has come to see the glory of God in
your life, just stay faithful and in your weakness trust in the Lord, He
is always there to strengthen you. Hold on help is on the way! Don’t
give up, and let God glorify Himself, for you are a vessel of honor so set
yourself apart from the the world in Jesus name.» 03.12.13

En milepæl i arbeidet:
-i mars - 06.03.13 sendte vi ut gladmelding på sms til våre kontakter om at
nå har vi meldt ut om 50 gjenforente ektepar!
-i desember 2013 meldte vi ut om 55 gjenforente ektepar!
Vi ønsker at ryktet om gjenforening skal spre seg, at mange skal få høre
om de underne som Gud har gjort inn i umulige familierelasjoner!
Vi gleder oss over at ukebladet Allers i løpet av 2014 kommer med en
artikkel om et av de gjenforente ekteparene!

Takk til dere som ber for oss og gir oss gaver!
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