Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO
Januar 2016

Døde ekteskap blir levende!
Fra død til liv!
«Døden ER oppslukt til seier!
Død, hvor er din brodd?
Død, hvor er din seier?
Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven.
Men Gud være takk som gir oss seier ved vår
Herre Jesus Kristus!
Derfor, mine elskede brødre, vær faste og
urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere
vet at deres arbeid ikke er forgjeves i Herren.»
1 Korinterbrev 15,54-58.

"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!"(sitat fra sms)

Deg være ære!

Deg være ære, Herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt.
Lyset fyller haven, se, en engel kom,
Åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!
Deg være ære, Herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt.
Se, Herren lever! Salig morgenstund!
Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn.
Jubelropet runger: Frelseren er her!
Pris ham alle tunger, Kristus Herre er!
Omkved
Frykt ikke mere! Evig er han med.
Troens øye ser det: Han gir liv og fred.
Kristi navn er ære, seier er hans vei.
Evig skal han regjere, aldri frykter jeg.
Omkved

Vi forventer maaaaaaange nye GJENFORENINGER i
2016! Til Guds ære og menneskers gavn!

«For Guds Ord er levende og
virksomt og skarpere enn noe
tveegget sverd.»
Hebreerbrevet 4,12.

«Det som er umulig for mennesker,
er mulig for GUD!» Luk.18,27
Vi vil minne om denne gledelige artikkelen 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! Fredagens VG hadde en helsides reklame, «Evig din –
igjen», for lørdagens VG helg og i tillegg til dette kom Greta og Geir på fremsiden av VG
lørdagen:

La oss takke Gud for dette og for at HANS VERK fortsetter i oss og i de mange, bortkomne
ektefellene som vi ber for! Vi ber om at Håpets Gud bringer HÅP og tro til de som lider pga.
skilsmisse!
(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 :-)"

«Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse,
og hans øre er ikke tunghørt så han ikke kan høre.» Jes-59,1

Godt nytt år!
Hjertelig takk til dere som ber for oss, og til dere
som støtter oss økonomisk!
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