
 
    
    
    
    
 December   
    
 Fredag 1. Kl. 17.45 Adventsfest. Tale ved DFS-konsulent  
   Rudolf Larsen, Agerskov. 
   Tilmelding til Tina Sønderskov. Tlf. 29 82 78 07  
   Mail: fam_soenderskov@yahoo.dk 

    
 Onsdag 6. Bedemøde kl. 19. 
   Kl. 19.30. Vi synger julen ind ved sekretær i   
   Bibellæserringen Cecilie Nord Hansen og 
   koret Cirka. 
    
 Tirsdag 12. Kl. 14.30. Eftermiddagsklub ved missionær 
   Finn Najbjerg, Kjellerup. 
    
 Onsdag 13. Bibelkredse i hjemmene. 
    
 Fredag 29. KL. 19. JULEFEST. Tale ved børnekonsulent  
   Britta Bank Møller, Kolding. 
    
    
    
    
    
    
    
    
  . 

 
 
 
Bøn og tak 
 
Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker 
frem for Gud i bøn med påkaldelse og tak. Og Guds fred, som 
overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus 
Jesus.    Filipperbrevet 4,6-7. 
 
I disse to vers er der både trøst, vejledning og et herligt løfte. Vi 
skal ikke gøre os bekymringer og så gå og slæbe rundt på dem, 
men vi indbydes til at aflevere dem hos Gud – og så lade dem blive 
hos ham! Og alt det, der møder os i livet, må vi bære frem for Gud i 
bøn og med taksigelse, enten det så er ønsker eller 
besværligheder. Ikke sådan at forstå, at vi skal takke ham for 
besværlighederne, men midt i det, der kan være tungt og 
vanskeligt, må vi takke ham, fordi han er os nær, også selv om livet 
går os imod. Måske vil han os noget særligt igennem det. 
   Vi må også komme til ham med alle vore ønsker, og når de er 
lagt af hos Gud, bliver de behandlet på bedste måde, og vi kan 
bare takke, fordi han hører bønner. 
   Det kan også være sådan, at vi har svært ved at hvile i, at Gud 
hører netop mig, og at han vil tage sig af mig og min sag, for jeg 
føler det ikke sådan. 
   Det er rigtigt, at følelserne kan spille os et puds, så vores 
hjertefred bliver forstyrret, men det er fordi, vi leder i vores eget 
hjerte efter freden, og der er der ingen fred at finde. Vi har et hjerte, 
der er blevet fuldstændig forvredet af synden, og det samme er 
tilfældet med vores tankeliv. Og det benytter den Onde sig af, så 
han bilder os ind, at Gud ikke lytter, at han har overladt mig til mig 
selv og mine smertelige følelser. Men det har den Onde slet ikke ret 
i. Det siger Gud jo i dette herlige løfte her. Han lover, at hans fred, 
som er helt ubegribelig og ud over alle grænser, vil bevare vore 
hjerter og tanker i Kristus Jesus. Og han holder altid sine løfter, det 
er noget, der er helt sikkert og vist. 
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