2. desember 2020.

Kjære Tro og Lys-venner.
Vi har kommet til den siste måneden i dette rare året. Et år som har satt sine
spor hos oss alle. Noen ganger kan vi spørre oss selv, hvordan skal vi komme oss
videre. Her har vi fått både sorg, smerte og bekymring rett i fanget. En ting er
sikkert at vi er alle i samme båt, nå når Korona-viruset har berørt alle i alle land.
Hvem kunne tro at noe slikt kunne skje?
I tillegg fikk vi høre om Jean Vanier`s svik, noe som var helt ubegripelig.
Hvordan var det mulig? Tro og Lys sin grunnlegger og veiviser. Han hadde levd
med en mørk side ingen visste om. Alle måtte vi stoppe opp og tre tilbake. Hva
skal vi nå gjøre? Hvordan går veien videre nå? En ting er sikkert. Veien går
videre og vi må gå den. Vi er alle syndere og gjør feil, men når vår grunnlegger
gjør noe så uhørt som overgrep mot kvinner, blir det ubegripelig. Kan Tro og Lys
fortsette som før? Det er noe med tiden som hjelper. Etter hvert som sjokket
kommer på avstand, blir tankene klarere.
Tro og Lys er et viktig fellesskap for oss alle og vi har fått nye og viktige venner
der. Mange av de utviklingshemmede har funnet et hjem og et tilfluktssted, godt
fellesskap og et godt sted å være. Mange av oss har også sett hvordan et slikt
miljø kan forandre, glede og være til velsignelse. Vi må legge bak oss det
uvirkelige sjokket og gå videre med nye krefter og ny energi og omslutte de
kvinnene som har vært utsatt for overgrep, med bønn. Snart kan vi møtes igjen,
være trygge for sykdom og Tro og Lys skal fortsette og alt det vonde må ligge
bak oss.
I vår provins kunne mange av gruppene møtes igjen etter sommeren. Forsvarlig
organisert med koronatiltak, avstand og vasking av hender. Det har fungert godt,
selv om det ikke kom så mange på samlingene. Dessverre i høst måtte alt på nytt
stenges ned, bortsett fra i Estland. Der har de møttes både i vår og høst, da
smitten er ubetydelig. Vi kan glede oss med dem.
Julefeiring er snart forestående. Mange er bekymret, redde og urolig for
ensomhet og det å kanskje måtte være alene denne julen. Det er forståelig. Nå
gjelder det ikke å ta alle sorger på forskudd. Det kan bli bedre enn vi frykter.

I 2.Tim.1,7 står det: «Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som
gir kraft, kjærlighet og visdom». Motløshet er ikke fra Gud. Det står klart og
tydelig skrevet i Ordet. Hjelpen kommer fra han og Ånden vil komme oss til
hjelp. Det er gaver vi trenger hver dag og som vi kan ta imot med takknemlige
hjerter.
Gud viste seg gjennom Jesu fødsel så stille og fint. Betlehem var for 2000 år
siden, fylt opp av besøkende og ingen hadde fått med seg at det skulle foregå en
unik fødsel der. Fortellingen berører oss hver jul. Gud kommer til oss med sin
kjærlighet, og det til alle mennesker over hele verden. Jesus ble født i
fattigdom som en gave til alle mennesker. Det er litt av en glede vi har grunn til
å feire hver jul.
Så enkelt og stille kom Gud til vår jord.
Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror.
Han kom fra Guds Himmel, Gud selv var han lik,
Men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik.

Med dette ønsker jeg dere alle en gledelig julefest. Bruk adventstiden til
fordypning og stillhet til forberedelse av den store festen med Jesus i sentrum.
Varme hilsener med en gledelig jul!
Birgitt Aarrestad
Provinsleder

Dear Faith and Light friends.

2.December 2020.

We have come to the last month of this strange year. A year that has left it`s
mark on all of us. Sometimes we can ask ourselves: How do we get on? We have
had both grief, pain and worry right in our lap. One thing is for sure, we are all in
the same boat; the Korona virus has affected everyone in every country. Who
would have thought that such a thing could happen?
In addition, we heard about Jean Vanier`s betrayal, which was completely
incomprehensible. How was that possible? The founder and guide of Faith and
Light. He had lived with a dark side no one knew about. We all had to stop and
step back. What are we going to do now? How is the road forward? One thing is
sure. The road goes on and we must walk it. We are all sinners and make
mistakes, but when our founder does something so unheard of as abuse of
women, it becomes almost imposible to comprehend. Can Faith and Light continue
as before? There is something about time that helps. As the shock becomes
more distant, the thoughts become clearer.
Faith and Light is an important community for all of us, and we have made new
and important friends there. Many of the mentally handicapped have found a
home and a place of refuge, a good community, and a good place to be. Many of
us have also seen how such an environment can be a change, bring joy and become
a blessing. We must put behind us the unreal shock and move forward with new
strength and new energy and uphold in prayer the women who have been abused.
Soon we can meet again, be safe from illness and Faith and Light will continue
and all the evil must beleft behind us.
In our province, many of the communities could meet again after the summer.
Properly organized with corona measures, distance and clean hands. This has
worked out well, even though not many people came to the gatherings.
Unfortunately, this autumn everything had to be shut down again, except in
Estonia. There they have met both in spring and autumn, as the infection is
insignificant. We can rejoice with them.
Christmas celebration is coming soon. Many are worried, scared and anxious
about loneliness and having to be alone this Christmas. That is understandable.

Now it is not a matter of taking all the sorrows in advance. It may be better
than we fear. 2 Timothy 1: 7 says, "God hath not given us the spirit of infirmity;
we received the Spirit who gives power, love and wisdom”. Discouragement is not
from God. It is clearly written in the Word. The help comes from him and the
Spirit will come to our aid. These are gifts we need every day and which we can
receive with grateful hearts.
God appeared through the birth of Jesus so quietly and nicely. 2000 years ago,
Bethlehem was filled with visitors. No one had realized that there was going to
be a unique birth there. The story touches us every Christmas. God comes to us
with his love - and to all people all over the world. Jesus was born in poverty as a
gift to all people. This is a real joy, which we have reason to celebrate every
Christmas.
So easily and quietly God came to our earth.
I am much loved by Jesus, my brother.
He came from the God`s heaven, being the image of God himself,
Jesus became poor, and I have became rich.

With this, I wish you all a Merry Christmas celebration. Use the time during
Advent for silence and meditation in preparation for the great feast with Jesus
at the center.
Warm greetings, wishing you a Joyful Christmas!
Birgitt Aarrestad
Province Coordinator

