Info fra Hogar Norma – mai 2022
Kjære venner!
Med dette brevet ønsker vi å dele med dere en fin opplevelse vi nylig hadde.
I mange år har vi hørt og lært at det er godt å be fordi Bibelen selv lærer oss dette der det står ... "Be,
så skal dere få!" (Matt.7:7) For omtrent tre år siden begynte vi med en spesifikk anmodning til Gud, og
det var at vi trengte en bil. Vi trodde og visste at en dag skulle han oppfylle dette løftet som sier: "Og alt
dere ber om i bønnene deres, skal dere få når dere ber med tro " (Matt. 21:22) Dessuten: " For dere har
en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det (Matt. 6:8)
I mars hadde vi velsignelsen av å oppleve dette og ble overrasket med en bil! Denne spesielle dagen
glemmer vi ikke lett. Vi får nyhetene midt siestatiden, en veldig varm og hektisk dag. Huset var stille og
alle hvilte, og ellers var det en helt vanlig dag. Ingen kunne forestille seg denne overraskelsen. Der sto
bilen i gården, den blinket i øynene våre, og vi kan nesten si at den smilte til oss. Midt i all gleden
glemte vi ettermiddagsmaten og skyndte oss ut for å se. Med tårer i våre øyne omfavnet vi denne gaven
og takket vår Gud. Med denne erfaringen kan vi bekrefte og si at det er Han som tar vare på oss.
Vi vil gjerne takke Camilla og Thomas Bølum Kjørstad og senteret "Hagan Discipulos (CHD)» for en så
stor gave. Dette er en bil som er brukt, men som likevel trenger noe oppgradering og vedlikehold. For
oss er den uansett en stor gave som vi er dypt takknemlige for.
Takk for fortsatt støtte – hjelpen dere sender trofast er uunnværlig.
Hilsen alle oss på Hogar Norma.
HOGAR NORMA:

https://www.facebook.com/HogarNorma/
Kontonummeret for Hogar Norma er 7104.20.22688
Vippsnummer er 81743

