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Optimisme og fremgang i gjenforeningsarbeidet!
Gjenforenede ektepar forteller sin historie og
gjenforening sprer seg! Naboer, venner og familie
ser hva som skjer! Dette er spennende!!!
«Døden er oppslukt, seieren vunnet. Død, hvor er din
brodd? Død, hvor er din seier? Men Gud være takk,
som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!»
1Korinterbrev 15,55 og 57.

Jesu Kristi seier på Golgata står fast!
Den ondes ødeleggelser MÅ vike for
Jesu Kristi seier på Golgata! Og det ser vi skje!
Men vi ser også hvordan Den Allmektige Gud leder arbeidet og gjør ting på sin egen
fantastiske måte! Det viktigste for ham er å bringe menneskene inn til hans hjerte fordi han
ELSKER menneskene så høyt! Han kunne ha gjenopprettet alle ekteskapene vi ber for i løpet
av en time, men han gjør ikke alltid det fordi den smertefulle tiden kan være en tid hvor han
får menneskene i tale fordi vi ellers har så lite tid for ham!
Gi meg ditt hjerte, jeg elsker deg så!
Ja, jeg ser din smerte, men vil du med meg gå?
Vil du se at JEG er der, ikke bare din mann,
en sjalu elsker- er det JEG som er HAN?
Jeg døde jo for deg! Ga ALT for din sjel
kom inn til mitt hjerte, min brud vær meg nær!

Din kone er borte, kan jeg få elske deg?
Vil du gi meg all din smerte og la meg få bære deg?
Jeg vil lære deg det at du har en hyrde god
en som aldri deg svikter, men bare er god!
Hører du jeg lokker og kaller på deg?
Så ofte gikk du bare rett forbi meg!
Du hadde det så travelt med de mange ting
du hørte ikke røsten da jeg kalte på deg!
Bibelen din lå lukket- det er der møter du meg
Jeg kaller meg selv Ordet, for Guds Ord det er jeg
og der får du vite at jeg har deg kjær!
Der får du også vite at ektefellen din,
jeg kjenner ham og henne og døde for deres synd.
Mitt hjerteblod det var det jeg betalte synden med
og det skal du få vite at og det skal du få se
at det kostet SMERTE og det kostet kamp
når jeg ble slått og pinet og spyttet på og hengt
De sa jeg var en løyner og mange sto og lo
mens vaktene de slo meg og jeg svettet blod
Eddik fikk jeg drikke i pinens harde kamp
Guds Sønn de ga å drikke fra en gammel svamp
Å kunne disse linjer vise deg å se du har en Frelser, Sønnen på et tre
så kom til drikkekilden, ja, drikk av meg Guds Ord
for, ja jeg er din Frelser og ja, jeg er din bror!
Og JEG vil være brudgom og DU skal være BRUD!
Og Vi skal gifte oss i himmelen i et hellig skrud!
Nå dekkes bryllupbordet jeg pynter her til fest
og snart jeg vil henter deg til denne store fest!
Så pynt deg bruden min og se
som tusen fjelle full av sne og renhet hvit og evig skjønn
forenes vi i denne bønn:
La dem få høre det og vite en vil gjerne gå ved deres side.

«Men midt på natten lød det et
rop: Se brudgommen kommer! Gå
ham i møte!» Matteus 25,6

Utdrag fra samtalene som en ”stander” fra Nord Irland hadde med Gud:
”Jeg klarte ikke å stoppe og gråte, men Gud sa: ”Stå fast!”
Jeg spurte hvorfor?
Fordi det står skrevet: ”De som sår med tårer skal høste med jubelrop.”
Salme 126,5
Jeg følte meg forrådt, avvist, forkastet og skamfull,
men Gud sa: ”Stå fast!”
Jeg spurte hvorfor?
Fordi min eneste Sønn, din Herre og Frelser Jesus Kristus, ble forrådt
med et kyss, arrestert, fornektet av Peter, spottet, slått, spyttet på, utsatt
for blasfemi og falske anklager, sviktet, forkastet og korsfestet på korset
på Golgata.
Og det står skrevet: ”Far, tilgi dem fordi de vet ikke hva de gjør.”
Luk.23,34
Jeg sa. ”Jeg har ingen styrke”, men Gud sa: ”Stå fast!”
Jeg spurte hvorfor?
For det står skrevet: ”For gleden i Herren er deres styrke.” Neh.8,10
Jeg følte meg svak og bekymret, men Gud sa: Stå fast!”
Jeg spurte hvorfor?
Fordi det står skrevet: ”Min nåde er nok for deg og kraften fullendes
i svakhet.” 2.Kor.12,9

Jeg sa: ”Det ser helt umulig ut!”, men Gud sa: ”Stå fast!”
Jeg spurte hvorfor?
Fordi det står skrevet: ”For ingenting er umulig for Gud.”
Luk.1,37

-------------------------------------------------------------------------Vi får sms:
Fra vest: «Eg har det ikkje så lett for tida merker godt at Satan vil ødelegge
ekteskapet, men han har tapt kampen, PRISET VÆRE HERREN! HAN VANT
OG EG HAR VUNNET! Hilsen meg
(hun er ikke skilt, men lever i et vanskelig ekteskap).
Fra vest: «Kongens hjerte er som bekker i HERRENS HÅND, HAN BØYER
DET DIT HAN VIL.» Ordspr. 21,1.
Fra vest: «Strid troens gode strid, grip det evige liv, som du ble kalt til, du som
og har avlagt den gode bekjennelse for mange vitner.» 1 Tim. 6,12. 

TO SKO samling på Birkeland hotell ved Kristiansand,
lørdag 19. september kl. 13.
Øyvind Kleiveland og Arnhild blir med på den samlinga. Velkommen!
Stiftelsen TO SKO er på facebook! For dere som er på facebook og som følger
oss, ser dere at vi har over 560 «likere»! Selv om vi er VELDIG TYDELIG på
GUDS ORD og sier klart nei til gjengifte og ja til GJENFORENING er det altså
mange som liker oss! Det er oppmuntrende!
Takk til dere som bestilte maleri av kunstneren på Sunnmøre og ga pengene til
TO SKO! Det er fortsatt mulig å bestille maleri, så sjekk gjerne nettsiden
grasvik.no og gi bud (flyttesalg) om du finner noe du liker. Kunstneren ber bare
om penger for porto for de som må sendes.
Økonomien er prekær, vi har ikke penger til å betale revisor med, regningen
kommer snart! Men vi er optimistiske! Gud har ikke sviktet oss til nå og det vil
han fortsatt IKKE gjøre!

Takk til dere som ber for oss, og til dere som
støtter oss økonomisk!

Gjenreis familien!
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