
 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

“Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden.” Joh.1,9 

Det florerer av religiøse og spirituelle lys i det moderne Europa. Esoterikere, energetikere, 

religiøse fanatikere, etc. tilbyr sine tjenester på hvert et gatehjørne og hvor de kan sende et 

lysglimt til en verden i mørke. Nøden er bare at det er som med ”piken med svovelstikkene” .  

Virkelig håp og trøst gir ikke alle disse ”lysblaffene”. I mange samtaler den siste tiden har jeg 

fått se langt inn i håpløsheten mange bærer på. Deres søken etter hjelp førte mange inn i et 

enda større mørke, avhengighet og frykt.  

Dette handler misjon i Europa om . . .  

 

Året har vært en festreise. Har blitt kjent med mange nye mennesker, mange har tatt sine 

første steg i følge med Jesus. Førjulsfesten i Freistadt i dag vitnet sterkt om dette. Hele 220 

personer var samlet,  ca. 100 gjester som var venner og familie av menighetens medlemmer. 

Lovsangen fylte den store salen og vi kjente at sangen nådde like inn i himmelen. 

Vitnesbyrdene er så sterke, men likevel så enkle . . . det handler nesten utelukkende om å være 

et lys og å vitne om LYSET og vinne mennesker i sin hverdag. 

 

Gleder meg til å feire julen sammen med gode venner i Østerrike dette året, dog uten gode 

norske tradisjoner, dessverre. Håper det er litt pinnekjøtt igjen til i februar . 

 

Min bønn for året 2012 er at mange skal få ta imot JESUS ”Verdens Lys” i sine liv. 

Juleglede og nyttårsfred ønskes av Ruth Turid 

Adventssamlingene for mødre 

og barn i flere bygder ble en 

suksess. ”Jeg gleder meg til 

neste gang” kom det kjapt fra 

en gutt i 10 års alderen. Dørene 

åpnes i bygd etter bygd. 

19.000 julegaver pakket for Romania. 

Vel framme i ei fattig bygd ble barna 

invitert til barnesamling med utdeling 

av gaver. Barna stod spørrende til hva 

som lå i ordet ”gave”. Det var nemlig 

første gaven i hele sitt liv de skulle få. 

Frokostbesøket for et par uker siden sitter enda 

dypt i mitt hjerte. Kvinnen fortalte om sin barndom på 

den gamle gården jeg bor. En barndom full av 

omsorgssvikt. Kulde, sult, alkohol og ensomhet var en 

del av hverdagen hennes. Nå har hun blitt kjent med 

Jesus og stråler ut håp for sin fremtid. 


