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Kjære deg som går med TO SKO!
En måned er forbi og vi er nå godt inne i det nye året. Bare Gud
vet hva dette året vil bringe. Vi takker Herren for at han stadig
jobber med oss og de vi ber for, og at vi i TO SKO får stå sammen
i glede og i sorg! Sammen kan vi be, søke Guds Ord, oppmuntre
hverandre og glede oss over bønnesvar!
Vi har ulike historier og omstendigheter, selv om vi kan finne
noen fellestrekk. Gud kjenner oss fullt ut, alle detaljer: fortid,
nåtid og fremtid. Vi kan stole fullt og fast på Herren. Når vi går til
han med våre liv og lever i tilgivelsen, vil han lede, lege og vende
alt til det beste!

«Det som er umulig for mennesker, er mulig
for Gud.»Luk.18,27

Vi er kalt til å elske!
Kampen vi står i er ikke kjødelig. Det er viktig å avsløre fienden
og her kan vi lære mye av de forfulgte kristne, som vi har nevnt i
et tidligere nyhetsbrev. Kristne i Nigeria lever ut Guds kjærlighet
etter at de har mistet kirker, hjem, venner og familie. «Det er
vanskelig å fatte omfanget av ødeleggelsene, men vi aksepterer
det,» sier en pastorkone som har mistet sitt hjem. «Det er intet
mindre enn oppfyllelsen av evangeliet. Vi elsker disse muslimene
selv om de hater oss. De er ikke våre fiender. Vi er imot de krefter
som står bak deres handlinger. Vi ber inderlig om at de endrer sin
oppførsel og tar imot Kristus, slik at vi kan glede oss sammen når
vi kommer til himmelen.»(Fra bladet til «Åpne Dører»)
«Elsk dere fiender, og be for dem som forfølger dere, så dere
kan være barn av deres Far i himmelen.»Matt.5,44
«Gled deg ikke over meg, min fiende, for faller jeg, står jeg
atter opp. Og sitter jeg i mørket er Herren mitt lys.»Mika 7,8
«Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har
kjærlighet til hverandre.»Joh.13,35.

Kjærligheten

«

er tålmodig, kjærligheten

er velvillig, den misunner ikke, den skryter ikke, er ikke
hovmodig. Den gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt
eget, blir ikke oppbrakt og gjemmer ikke på det onde. Den
gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten.
Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.»1 Kor.13

"Vent på Herren! Vær ved godt mot, ditt hjerte være sterkt!
Ja, vent på Herren!" Sal.27,14
Vi får stadig sms med hilsener og oppmuntringer fra TO SKO-ere:
− «Profeten Jeremias 1 kapittel,12.»Da sa Herren til meg for jeg vil våke over mitt ord
så jeg fullbyrder det.» Gud velsigne deg!Hilsen meg fra Sør Vestlandet.
− «Våre vanskeligheter kan bli Guds muligheter.» Så flott uttrykt og for en trøst og
hvilke håp som ligger i dette….Takk for denne hilsenen! Hilsen meg!
− Takk for gode meldinger og nyhetsbrev! Det har gitt stor hjelp i vanskelige
situasjoner. Takk for all god hjelp! STOR VELSIGNELSE TILBAKE!STOR KLEM
FRA MEG!
− "La dere derfor ydmyke under Guds mektige hånd, for at Han kan opphøye dere når
tiden er inne. Og kast all deres bekymring på Ham, for Han har omsorg for
dere."1.Pet.5,6-7. Jeg fikk en aha opplevelse! Her går jeg og lurer på hva som er min
oppgave, og så har Herren utvalgt meg (og flere) for å få mulighet til å vise sine
storverk! Jeg vil selvfølgelig underkaste meg Herren! Med glede:-)
− (på telefon)En TO SKO dame ringte og ba om forbønn. Hun er innlagt på sykehus.
Jeg har et stort takkeemne, sier hun. Jeg har fått be med 19 til frelse disse dagene jeg
har vært her, både ungdommer og eldre! Halleluja!
− «Gi, så skal det bli gitt dere! Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere i
fanget! For med det samme målet dere har målt med skal det måles igjen til
dere.»Luk.6,38.»Jeg har holdt mange ting i hendene mine og jeg har mistet dem alle.
Men alt det jeg har lagt i Guds hender har jeg fremdeles.» Hilsen meg
− «Hei! Takk for oppmuntringen! Deilig å høre! Takker og priser Herren! Vi står
sammen! Takk! Klem fra meg på Østlandet!»
− «Hei! Fantastisk hva Gud gjør! Takker ham for alt! Gud velsigne deg! Hilsen meg i
Stavanger»
− «God is our refuge and strenght, very present and well proved help in
trouble.»Psalme 46,1.Saflo

Stavanger. Onsdag 8. februar blir det forbønn for gjenforening av ektepar i Hans Nielsen
Haugehuset i Nygaten. Berit Torsteinsen som har støttet TO SKO i forbønn i mange år blir der, og
jeg blir med der denne dagen. Du kan komme til forbønn der mellom kl.9.30 og 15.30.
Sunnmøre. Lørdag 18. februar kl.13 blir det samling ved Ålesund. Samlingen blir holdt privat og
du kan ta kontakt om du vil ha mer info.
Ved Kristiansand. Lørdag 11. februar om kvelden blir det samling ved Kristiansand. Samlingen
holdes privat og du kan ta kontakt for mer info.
Minner om SOMMERSTEVNET 7.-9. aug. på Grosås ved Kr.sand!
TO SKO til Finnmark.
Det var Roald Evensen fra Indremisjonen som inviterte daglig leder i TO SKO til å være med på
weekenden som Finnmark Indremisjon arrangerte 27.-29. jan. i år på Ungdomssenteret Vestre
Jakobselv. Det var veldig fint å være med der. Det var folk der både fra Øst- og Vest Finnmark.
Takk!
Hjertelig takk til alle som har støttet TO SKO gjennom bønn, økonomi og annen hjelp!
Gud velsigne dere!
Bønneemner:
Regnskapet for 2011 er levert til revisor. Vi takker Gud for det! Vi takker også for at vi fikk betalt
alle våre regninger i 2011!
Stiftelsen TO SKO utvides stadig, det kommer nye mennesker til og vi sprer budskapet om håp inn i
det håpløse til nye steder. Vi trenger derfor flere i styret, flere arbeidere, mer økonomi og masse
forbønn! Kan dere være med å be for oss at vi tar de rette valg og avgjørelser til rett tid!
Be også for sommerstevnet vårt på Grosås!

Gjenreis familien!
Far, mor og barn
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