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En glede for hele folket….Luk.2,10
Hele Norge står stille i julehøytiden; butikker, skoler, universitet,
offentlige kontorer, kinoer og utesteder stenges.

Lys i mørket!
”Det folk som vandrer i mørket skal få se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens
land, over dem skal lyset stråle. Det folk som du før ikke gav stor glede, lar du bli
tallrikt.
De gleder seg for ditt åsyn…”

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt.
Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn
skal være: Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far
og Fredsfyrste.» Jes.9,2-6

Første søndag i advent kommer søndag 29. november, og julen nærmer seg raskt.
For familier i krise, skilte og separerte, kan det være en spesielt vanskelig tid fordi
familien er oppløst og splittet:
Julens budskap kommer til: ”det folk som vander i mørket.” De får se et stort lys!
Det er Jesus som er lyset! Det er han som vil inn til folket. Han kommer med frelse!
”Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham”. Joh.1,11. La oss være av
dem som tar imot Jesus, lyset, inn i våre liv og inn i vårt mørke! La Jesus få rense
oss for all synd og tenne lys og håp inn i våre sinn!
”De gleder seg for ditt åsyn…..” La oss finne gleden hos Jesus, for hans åsyn.
Og la oss dele ut av den gleden vi finner i samværet med ham.
Englar kveda: Høyr den gleda, høyr den gleda som her er hend!
Ljoset er runne, livet er vunne, ein Frelsar send.
Englar kveda: Høyr den gleda, høyr den gleda som her er hend!

Den STORE GLEDEN

: Jesus, Guds Sønn!

Jeg synger julekvad, jeg er så glad, så glad
Min hjertens Jesus hviler i stall og krybbe trang, som
solen klare hviler han på sin moders fang.
Han er frelser min! Han er frelser min!
De to bønneukene som vi lyste ut i oktober, uke 33 og 34, ble til velsignelse. Her er et par sms
vi mottok under og etter:
-

"Hei! Denne bønneaksjonen har mye for seg, for det får en til å søke Gud mer, og be
for andre enn bare seg selv. Det er også etter Hans vilje, og det gjør enorm forskjell!
Dessuten gir det resultater, for velsignelsen vekker følelser i flere, det merkes. "Alt
samvirker til det gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt."(Rom.
8.28.)"

-

"Min mann kom tilbake til Gud i dag😄jeg har flagget slik at makter og myndigheter
skal se at de har tapt!!! På stranden skrev jeg et hjerte med våre navn slik at han som
er ute for å stjele skulle se hvem som hører sammen! Frelse er første steget på veien til
gjenforening. ♥️Gud er god og har full kontroll!"

Vi lyser ut ny bønneuke i uke 47, fra mand. 16.nov. til og med domssøndag
22.nov. (siste søndag i kirkeåret). Den enkelte ber slik det passer, natt eller
dag. Da ber vi for familien i jule-og nyttårshelgen.

«Det som er umulig for mennesker,
er mulig for GUD!» Luk.18,27
Vi gleder og fryder oss over god artikkel i VG helg lørdag 31.okt., der 3 ektepar ble intervjuet
om gjenforening i ekteskapet etter flere års skilsmisser. Dette ble virkelig bønnesvar langt
utover det vi ber om og forstår! Det ble ikke bare et bra tema og god artikkel lørdag, men
fredagens VG hadde en helsides reklame, «Evig din – igjen», for lørdagens VG helg. I tillegg
til dette kom Greta og Geir på fremsiden av VG lørdag:

HALLELUJA!!!!!!! Dette er så oppmuntrende!!! La oss takke Gud og fortsette å be om at
dette får bære rik frukt med HÅP for de som lider pga. skilsmisse og MANGE gjenforeninger,
alt til Guds ære!!! Avisen ligger på VG nett, rundt om på venterom og biblioteker og kan
fortsatt nå ut til mange. Hvis du ikke fikk kjøpt avisen, så har vi noen ekstra, så ta kontakt!
Dere kan lese mer om Greta og Geir`s vitnesbyrd på vår hjemmeside tosko.no.
-----------------------------------------------------------------Etter artikkelen i VG fikk vi følgende SMS:
"Hei Arnhild:-)på denne takkedagen traff jeg på ei dame som for noen år siden dro fra
mannen sin og har i den senere tid bodd sammen med en annen mann. Nå var det slutt. Hun
hadde kjøpt VG og lest om gjenforening og nå ville hun hjem til sin mann! Mannen har ikke
ønsket henne tilbake men nå har hun tro på at de to kommer sammen igjen. Hun ber om det:-)
dette er FLOTT:-) hilsen meg :-)"

«Jeg vil prise deg blant folkene, Herre,
lovsynge deg blant folkeslagene.
Stor er din miskunn, til himmelen når den,
til skyene rekker din trofasthet.» Sal. 108,4-5.

Husk bønneuken! Vi ber for advent og julehøytiden, om Guds
nærvær og hjelp til hver enkelt av dere som opplever denne tiden
spesielt tøff og ensom. Gud ser deg og svikter ikke! Han bærer deg!

Hjertelig takk til dere som ber for oss, og til dere som støtter
oss økonomisk!
Hvis du har mulighet til å gi en julegave til TO SKO, så er vi
takknemlig for det. Vi trenger penger til regnskap, lønn, ny
pc, reiser.. (vi prøver alltid å reise med billigste alternativ).
Kontonr. er 1503.07.42572 .

God jul

til deg og dine!
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