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Jul er Kristi fødselsfest !
«Det skjedde i de dager……..»
«Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet
Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder.»
Matteus 1, 21

«Og mens de var der kom tiden da hun skulle føde,
og hun fødte en sønn, den førstefødte, svøpte ham
og la ham i en krybbe…..» Lukas 2.
«Vent på Herren, Israel! For hos Herren er miskunn, hos ham er full forløsning.
Herren vil forløse Israel fra alle deres synder.» Salme 130, 7 og 8.
Israelsfolket hadde ventet lenge på at Jesus Kristus, Frelseren skulle fødes i Betlehem. Profetene
hadde profetert at det skulle skje! Det skulle fødes en Frelser! De ventet og de ventet lenge, men så
skjedde det i de dager …mens Kvirinius var landshøvding i Syria…..

«Med ett var engelen omgitt av en himmelsk
hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære
være Gud i det høyeste og fred på jorden
blant dem som har Guds velbehag.» Lukas 2, 14

Velkommen igjen, Guds engle små
Velkommen igjen, Guds engle små, fra høje himmelsale,
med dejlige solskinnsklæder på, i jordens skyggedale!
Trods klingende frost godt år i spå for fulg og sæd i dvale.
Vor hytte er lav og så vor dør, kun armod er herinde,
men gæstet I har en hytte før, det drages vi til minde;
er kruset av ler og kagen tør, deri sig engle finde.
Med vennlige øjne himmelblå i vugger og i senge,
vi puslinger har i hver en vrå, som blomster gro i enge!
O, synger for dem, som lærker slå, som hørt de har ej lenge!
Så drømme de sødt om Betlehem, og er det end forblommet,
de drømme dog sandt om barnets hjem,
som lå i krybberummet; de drømme, de lege jul med dem,
hvis sang de har fornummet. Grundtvig

«Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, den Far som er
rik på miskunn, den Gud som gir all trøst! Han trøster oss i
all vår nød, for at vi skal kunne trøste dem som er i nød,
med den trøst vi selv får av Gud. For likesom vi har rikelig
del i Kristi lidelser, får vi ved Kristus også rikelig trøst.
Lider vi vondt, er det for at dere skal få trøst og frelse.
Blir vi trøstet, er det for at dere skal få den trøst som hjelper
dere til å holde ut de samme lidelser som vi må tåle.
Vårt håp for dere står fast. For vi vet at slik dere har del i
lidelsen, har dere også del i trøsten. Brødre, vi vil at dere
skal vite om det onde vi måtte gjennomgå i Asia. Det var så
tungt at det var mer enn vi kunne bære, så vi til og med
tvilte på om vi kunne redde livet. Vi regnet oss alt som
dødsdømte, for vi ville ikke lite på oss selv, men på Gud,
som oppreiser de døde. Men han reddet oss fra den visse
død, og han skal gjøre det igjen. Til ham har vi satt vårt
håp, og han skal redde oss på ny…» 2 Kor. 1, 3- 1

Vi får sms:
*«Hebreerne. 12,3 I DAG vil jeg legge av alt som tynger og synden som henger så fast ved meg;
jeg vil legge av frykt, motløshet, håpløshet, vantro, bekymring- alle de byrdene HAR Jesus båret
med seg opp på korset, og naglet fast der! I DAG vil jeg løpe med tålmodighet i den kampen jeg har
foran meg. I DAG vil jeg feste blikket på Jesus, troens opphavsmann og fullender, min Frelser, min
venn, min klippe, min tilflukt, min hjelp i trengsel- funnet overmåte stor, mitt sterke vern, min
rustning, min vei, min sannhet, mitt liv, min glede, min styrke, min fred, min kilde, min forsørger,
min hyrde, mitt eneste håp. Jesus, som led for meg, holdt ut ufattelige lidelser for min skyld- og
som gjennom all lidelse så frem til gleden som ventet.I DAG vil jeg gi akt på ham som utholdt
STOR motstand fra syndere- FOR AT ikke jeg skal bli trett i sjelen og motløs. I DAG vil jeg gripe
og leve i det håpet HAN har kalt meg til – det er trygt og fast anker for sjelen, festet «innenfor bak
forhenget»(6,18f).Så kan det bare storme, så kan djevelen brøle og pilene suse-jeg er HELT
TRYGG og har fred, Guds fred. Hilsen meg fra sør»
*»Ja, det er spennende tider! «For våre våpen er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive
ned tankebygninger og festningsverker og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud.»2
Kor.10,4-5.Masse hilsen meg i Akershus.
*»ja, takk og pris! meg fra nordland»
* «Hei igjen venner. Ønsker å dele et bibelvers som har blitt sterkt for meg. Det er i Markus 5 vers
35 til og med 43, men setningen som slo ned i meg er følgende: «Din datter er død, hvorfor bryr du
Mesteren lenger?» Tenk hvor fort det er å se på omstendighetene, husk på at det er Mesteren vi har
med å gjøre. Ber bare om at jeg må gi mere plass til Jesus i mitt liv. Det er kun han som kan gi ekte
glede og liv og det er bare han som kan gjøre noe med hjertet til min kjære ektefelle. Men husk å
bry Mesteren og be! Det er ikke for sent! Ha en velsignet helg. Hilsen mann helt syd i Norge.»
*» Utrolig oppmuntrende å få melding!..God helg! Fra meg på Møre»
*»Vær ikke redd dem, tenk på Herren, den store og forferdelige. Og kjemp for deres brødre, deres
sønner og døtre, deres hustruer og deres hjem.» Neh.4,14. Jerusalem murer gjenoppbygges, men de
møter motstand fra fienden .»Trøsten i motgangen lå i å tenke på Herren. Herren selv må få innta
sinn og hjerte slik at arbeideren igjen får kraft til å fortsette kampen mot alle de onde krefter som
settes inn mot ham.»sitat stidiebibelen.»Fra den dagen var bare halvparten av mine unge menn på
arbeidet, men den andre halvparten sto der med sine spyd, skjold, buer og brynjer, og høvdingene
sto bak hele Judas folk.»(studiebibelen)….»I åndkampen er det ofte nødvendig for Guds folk å
konsentrere kreftene på bestemte områder.»(studiebibelen) « Vår Gud vil stride for oss»
Neh.4,20.Hilsen meg på vestlandet»
*»Sa nettopp til meg selv, hva skal jeg gjøre ? - og svarte meg selv, nei får vel bare fortsette å be!

« Han sa en lignelse
til dem om at de alltid skulle be
og ikke bli trette»
Slo så tilfeldig opp i Luk. 18, 1:

og leste videre…»Men skulle da ikke Gud

hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen når det gjelder dem?
Jeg sier det: Han skal skynde seg å hjelpe dem til deres rett!» Han vet om oss og hvor vi står innfor
ham. Må han svare så vi ikke mister troen. Hilsen meg fra Oslo.»

Snart skal vi feire 50 gjenforente ektepar!
Vi har nå opplevd at 47, snart 50 ektepar har begynt på veien tilbake til sin ektefelle.
Vi håper og ber om at på samme måte som skilsmisser skaper ringvirkninger, skal
gjenforeninger skape positive ringvirkninger for mange, og føre til at maaaange andre
også begynner å tenke gjenforening!
Økonomien. Vi takker Gud for at vi har kunnet betale våre regninger! Be om at vi
fortsatt får inn det vi trenger! Vær også med å be til Gud om at Stiftelsen TO SKO
blir oppgradert slik at vi både får kontorer, et sted å være, flere medarbeidere og flere
folk i styret. Om du kjenner du skal støtte oss med et fast beløp(lite eller stort) i
måneden er vi svært takknemlig for det!
Vi trenger fortsatt ny kasserer/ regnskapsfører og ny revisor. Er det noen som kan
tenke seg å hjelpe oss med dette eller noen som kjenner noen de vil anbefale, så si
fra!

Takk til dere som ber for oss og gir oss gaver!
Om alle gir litt får vi dekket våre utgifter!

God jul til dere alle !
Gjenreis familien!
Far, mor
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