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Snart er det advent og snart er det jul……!

Gjør døren høy, gjør porten vid…..
Jul er Kristi fødselsfest! Vi vil feire at Jesus Kristus kom til jorden for å frelse oss!
Materialismen truer med å kvele julefeiringen, og andre sterke krefter vil sette nissen
i sentrum, men vi vil ha JESUS i sentrum og vi vil reise oss FOR JESUS og elske og
ære ham som elsket oss først!
Julen er en familietid, og derfor kan julen være smertefull for dem i oppløste hjem.
La oss derfor bruke denne føradventstida til å be for de oppløste hjem! La oss be for
dem som enda ikke er gjenforenet med sin ektefelle at Gud legger til rette for
samvær/ aktivitet/ fellesskap som tar bort oppmerksomheten fra savnet og at de får en
fin jul! Og la oss be om mange nye gjenforeninger!

«Det folk som vandrer i mørket, skal se et
stort lys. De som sitter i dødsskyggens land,
over dem skal lyset stråle….For et barn er oss
født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på
hans skulder, og hans navn skal kalles Under,
Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far,
Fredsfyrste….»
Jes. 9,2 og 6.

1.Gjør døren høy gjør porten vid, Den Ærens konge kommer hit. Han hersker over
alle land og er all verdens Frelser sann.
2.Rettferdig kommer han her ned Og byder salighet og fred, Saktmodig fremmer han
sin akt Og herske vil med miskunnsmakt.
3.Han roper ut et nådens år, Vår nød ved ham en ende får. Derfor av lengselsfulles tall
En gledesang ham møte skal
4.Mitt hjertes dør jeg åpner deg, O Jesus, kom hit inn til meg Og ved din nåde la det
skje at jeg din vennlighet må se.

Jesus sa:»Kom til meg alle dere som strever og har tungt
å bære og jeg vil gi dere hvile.»Matteus 11,28
Når vi i største nød mon stå

Velt alle dine veie

Og ikke vet hvor vi skal gå

og all din hjertesorg

Og finner ingen hjelp og råd

På ham som har i eie

Om enn vi gikk med hjertens gråt

den hele himlens borg

Da er vår trøst i sådan men

Han som kan stormen binde

Å komme sammen hver og en

og bryte bølgen blå

Og deg påkalle Herre Gud

han skal og veien finne hvorpå din fot

Om hjelp alt på ditt ord og bud.

kan gå

Så kommer vi som du oss bød

Og om alt Satans velde

Og klager deg vår store nød

vil stride Gud imot

At vi er nu så helt forlatt

han kan dog ikke vike

Av sorg og fristelse omsatt

han står dog der han sto

Sku ei vår synd med øyet ditt

hva godt han oss vil unne

Men tilgi oss, vi blir den kvitt

når vi kun giver tål

Stå oss i våre trengsler bi

det skjer i rette stunde

Gjør oss fra alle plager fri

og når sitt endemål.

Som du har lovet nåderik

HÅP da min sjel i faren

Hver den som beder uten svik

til Gud din tillit sett

I Sønnens navn den Herre Krist

han frir deg ut av snaren

Vår Frelser og vår talsmann visst

hvor ille du er stedt

1542 av Paul Eber

Det er et lite stykke
Så lysner himlens grunn
Så rinner opp din lykke
Og liflig gledes stund
Landstad

«for han visste selv hva han ville gjøre.»
Joh.6,6

---------------------------------------------------------------------------------------

Vi får sms:
«Hei! Det slo meg nettopp at når jeg tar meg av hans sak tar han seg av meg og min
sak/ rett .Gud har lagt på mitt hjerte å hjelpe foreldreløse barn, og når jeg holder på
med det vil Gud sørge for at jeg får min ektemann tilbake. Jeg gjør det jeg har
mulighet til og Gud tar seg av det umulige! Da er det bare å glede seg i Herren!»
Fra sørvest
(kommentar fra TO SKO: Gud svarer oss ikke ut fra fortjeneste, hvis jeg gjør det SÅ
MÅ Gud svare meg slik, nei ALT av nåde! Men jeg skal slippe å fokusere på
ektefellen, jeg skal fokusere på Jesus og gå i ferdig lagte gjerninger fordi Jesus tar
seg av meg og mitt.)
«Hei! Leste Luk.15,10-32.Tenkte spesielt på slutten av historien….at vi ikke må bli
som den hjemmeværende sønnen som var selvrettferdig og sur. Men når ektefellene
våre kommer hjem må vi ha den kjærligheten som vår Far i himmelen viser. Full av
glede og kjærlighet og tilgivelse….Og vi kan begynne å ha den holdningen til våre
bortkomne ektefeller som Gud har. Stå å speide med forventning og ta imot dem med
åpne armer når de kommer. For de kommer! Men bare Gud vet tiden…Vi vet at han
ikke kommer for sent. Ha en fin dag! Klem fra meg i sør.»
«Bilreklame, annonse i sørlandsavis: et par sko på toppen av bilen og så: KOM
HJEM FOR ALT ER TILGITT! Fra meg i sør»
«2 Tim.1,9:Han har frelst oss og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre
gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet
av. Vestlending»
« Min mann har flyttet hjem» Østlandet 27.10.12- kl.22.03. JIPPI
*HALLELUJA!!!!
«Takk! Ja, Guds Ord gjør hele forskjellen! Klem fra meg fra vest»
«Takk at du minnet meg om dette, det er ikkje i min egen kraft, men Guds kraft i
meg… meg i vest»
«Er så takknemlig at flere er med i forbønn. m.v.h en mann fra sør»
«Så godt å motta et nytt budskap på denne faste tirsdagen! Vi trenger din tydelige
tale!» Østfold
Vi får email:
«Kjære dere i Stiftelsen TO SKO! Jeg leste om dere på nettet og ble veldig glad for
det dere står for. Vil at dere skal stå sammen med meg og be om gjenforening av mitt
ekteskap! Menneskene rundt meg mener at jeg bare skal glemme ham og ikke ha noe
håp om å få ham tilbake. Men jeg elsker ham og har stor tro for at Gud har en plan for
oss og vårt ekteskap! Vi er kristne begge to. Godt å høre at andre også har tro for
gjenforening! Hilsen meg fra Østfold»

Vi har nå opplevd at 46, snart 50 ektepar har begynt på veien tilbake til sin ektefelle.
For noen har dette gått veldig fint, andre opplever det ikke så greit. Mange av de
gjenforente parene opplever en veldig åndskamp! Mens Gud hater
skilsmisse(Mal.2,16), hater Satan gjenforening. Han holder på med tre ting: «Tyven
kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge.» Joh.10,10. Derfor er det viktig at vi
ber for de gjenforente ekteparene, og kanskje noen får kall til å hjelpe disse i det
viktige bygningsarbeidet.
En av våre medarbeidere er invitert til å undervise om ekteskapet på en
ungdomsskole! Det gleder vi oss over!
Vi trenger ellers ny kasserer/ regnskapsfører og ny revisor. Er det noen som kan
tenke seg å hjelpe oss med dette eller noen som kjenner noen de vil anbefale, så si
fra!
Takk til dere som ber for oss og gir oss gaver!
Om alle gir litt får vi dekket våre utgifter!
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