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«.. Ordet ble menneske og tok bolig
i blant oss.» Joh.1,14
Advent
Første søndag i advent er i år søndag 1. desember. Det er mye som skal gjøres i
adventstiden og før adventstiden. Det er viktig å rydde i hus og hytte, men det
viktigste er å rydde unna synd og urenhet i sitt hjerte:
Der går en mann fra nådens port, Av glede lyser øyet
som dugg for sol er svunnet bort den kval som har han bøiet !
Han har sin Herres hjerte rørt, hans angers bønn er kjærlig hørt,
hans syndegjeld er slettet.
Hvor går det til at denne mann da han sin skyldner møter
i hat og syndig vredes brand den arme fra seg støter?
Nu har han mørke hånden rakt forbrutt, forspilt er nådens pakt
For Herrens dom han faller.
Opp kristenhjerte, våk og bed, din vei er full av fare
det hårde sinn deg drage ned i mørkets onde snare.
Har selv du funnet frelsens Gud, så tilgi, tilgi er hans bud,
syv ganger sytti ganger!
(T: Sophie Augusta Bonnevie)

«Ta dere i vare! Om din bror synder, så tal ham til rette. Og dersom han
angrer så tilgi ham! Om han så synder mot deg sju ganger om dagen, og
sju ganger kommer tilbake til deg og sier: Jeg angrer!- så tilgi ham.»
Luk.17, 3-4.

Bønn for julen – uke 48: 26., 27. og 28.nov.
Julehøytiden er en flott tid i seg selv og julebudskapet er sterkt! Men
på grunn av synd, harde hjerter, skilsmisser og splittede familier,
kan ofte julehøytiden, som skulle være en fest med gode, åpne og
kjærlighetsfulle familiefellesskap, oppleves vanskelig. Derfor ønsker
vi tre døgn i bønn for at julen skal oppleves god både for barna, for
mor og for far. Vi kommer også da til å storme himmelen i bønn for
flere gjenforente familier, Gud til ære, oss til gavn!

I uke 48 tar vi altså tre døgn i bønn for julen; tirsdag,
onsdag og torsdag 26. - 28. nov.
Vi utlyser alle tre døgnene som bønne- og fastedøgn, men den
enkelte må føle full frihet i forhold til faste, slik det passer for den
enkelte. Ta gjerne kontakt med noen du vet om som støtter deg, slik
at flere kan være med i bønn for familiene i julen!
Vi setter opp lister disse tre døgnene, så melder du deg på når du
kan be, enten dag, kveld eller når det måtte passe. Vi setter opp 2timers økter, vi begynner tirsd. 26.nov. kl. 00-02, 02-04, 04-06 osv...

*****************
I denne søte juletid bør man seg rett fornøye
Og bruke all sin kunst og flid Guds nåde å opphøye.
Ved ham som er i krybben lagt, vi vil av all vår sjelemakt
I ånden oss forlyste;
Din lov skal høres, frelsermann, så vidt og bredt i
verdens land
At jorden den skal ryste!
Vår takk vi frem vil bære da, enskjønt den er kun ringe;
Hosianna og Halleluja skal alle vegne klinge.
Guds ark er kommet i vår leir; ti synger vi om fryd og seir
Mens hjertet må seg røre,
Vi synger om den søte fred, så helvede skal skjelve ved
Vår julesang å høre!
(H.A.Brorson)

Referat fra 10 – års jubileet
Det var mye fint å glede seg over på jubileet 2. november i Oslo. Mange deltok og vi
fikk lytte til flere, sterke vitnesbyrd fra både ektepar som er gjenforent og en som står
i tro for gjenforening.
Vi fikk også lytte til sterk og klar forkynnelse om viktigheten av at Guds ord alene skal
vise oss sannheten i alle ting, deriblant om ekteskapet. Mange reiser verden rundt for
å lytte til kjente forkynnere, men så kan vi høre på profetene, apostlene og Jesus
selv i Bibelen – tankevekkende! Guds ord skaper det det nevner og er alltid pålitelig,
for det er Guds ord. Når det åpnes opp for synd, samme hvilken synd det er, så er
hovudsaken at Guds ords autoritet undergraves. Vi kan ikke overvurdere Skriftens
betydning. Skriften er livsforvandlende; den skaper radikal forvandling.
Det var også flere som gledet oss med nydelig klassisk sang og musikk og
lovsangen ble ledet av en ektemann og far som ble gjenforent med kona i juni. En
afrikansk sanggruppe fra en av innvandrermenighetene i Oslo sang og priste Herren,
i tillegg til to afrikanske kvinner som sang for og med oss.
Et ektepar blåste i shofar (israelsk basun) og velsignet Israel. Sterkt!
Vi avsluttet dagen med forbønn for de som ønsket det. Nærmere 50 personer var
samlet i Ris menighetshus denne flotte dagen. Takk og ære til vår Gud!

«Rop med fryd for Herren, dere rettferdige! Lovsang sømmer
seg for de oppriktige. Pris Herren til sitar, lovsyng ham til
tistrenget harpe! Syng for ham en ny sang, spill liflig med
frydesang! For Herrens ord er sant, all hans gjerning er trofast.»
Salme 33, 1-4.

*****************
Fast giver til TO SKO?
Under jubileet var det en kvinne som ble sterkt minnet av Gud om å oppfordre til å
støtte TO SKO med et fast beløp i mnd. Hun tenkte bl.a. med dette at TO SKO
kanskje skal kunne betale fast lønn til Arnhild fremover (hun har jobbet uten lønn
disse ti årene, men har aldri klaget over det). Etter samtale om dette med en ansatt i
skatteetaten, ble vi anbefalt at folk heller gir pengegaver til Arnhild. Skal stiftelsen
betale lønn til noen, så må det selfølgelig betales arbeidsgiveravgift og det er i tillegg
ganske omfattende krav til et slikt ansettelsesforhold. Dette ektraarbeidet har ikke TO
SKO kapasitet til slik det er i dag. Det er altså ikke å omgå loven å gi Arnhild støtte
via pengegaver, dette er helt vanlig praksis i misjonsarbeid bl.a.
Nå er det absolutt ingen som må kjenne noen form for press i dette, for det er mange
som har lite å rutte med fra før. Men be gjerne over det slik at du gjør det som du blir
ledet til. Det må heller ikke være de store beløpene, om det er 50 kr i mnd., så er det
bra. Om du vil gi til stiftelsen eller til Arnhild, eller kanskje halve beløpet på hver, så
er det mulig. Kontonr. til både stiftelsen og til Arnhild privat står på slutten av alle
nyhetsbrev. - Elin

Vi står sammen i vedholdende bønn til Gud for hans
under!

«Vær vedholdende i bønnen, så dere
våker i den med takk til Gud» Kol. 4,2
«Han som virker i oss med sin kraft, og
kan gjøre uendelig mye mer enn alt det
vi ber om og forstår, ham være ære i
menigheten og i Kristus Jesus
gjennom alle slekter og i alle evigheter!
Amen.» Ef.3, 20-21.
Hjertelig takk til alle dere som ber for oss og til dere som støtter
oss økonomisk! Må Herren velsigne dere rikt tilbake!
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