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Be om gjennombrudd for Guds Ord!
«Da min pastor sluttet å praktisere gjengifte da begynte jeg å tenke på min fraskilte mann», sier en
dame som nylig har blitt med i TO SKO. «Men det var jo helt umulig at det kunne bli noe mellom
oss,» sier hun videre. Men like etterpå traff hun en dame som er gjenforenet med sin mann. Den
damen som er gjenforenet med sin mann utbrøt overveldet: «Umulig- ja, men min situasjon var
også HELT umulig, men Gud har gjort det umulige mulig!»

«Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud.» Luk. 18,27.
Når pastoren til denne damen sluttet å vie skilte DA skjedde det noe med henne! Det er frukter av at
Guds Ord blir forkynt rett!
«Omvend deg! Ellers kommer jeg over deg med minn munns sverd.» Åp. 2,16.
Dette Ordet talte Gud til meg da vi i starten av Stiftelsen TO SKO hadde med noen i styret vårt som
var åpen for gjengifte. Det tålte IKKE Gud! Han talte tydelig om det. Det kom en hellighet i hele
rommet, et sterkt Guds nærvær. Og jeg fikk dette ordet: « Omvend deg ellers kommer jeg over deg
med min munns sverd.» Det var en alvorlig og skremmende opplevelse.
«Gud er en fortærende ild.» Hebr. 12,29.
Både forkynnelse og sjelesorg er i dag dessverre svært preget av humanisme og IKKE av det skarpe
Guds Ord! Vi vil så gjerne være snill, vi vil så gjerne hjelpe folk i nøden, men det er BARE
sannheten som setter folk fri! «Mennskefrykt fører i snare». Står det i Ordsp.29,25.
«..av hans munn gikk det ut et tveegget, skarpt sverd.» Åp.1,16.
Må det skarpe Guds Ord får lyde så vi ikke avrunder og ufarliggjør Guds Ord ved å si at «egentlig
var det ikke ment SÅ skarpt», eller «det var den gang Gud sa dette…..» osv. osv.
Vi kan ufarliggjøre Guds Ord slik at det ikke får virke. Hvis Guds Ord får lyde klart, DA skjer det
ting!

Når Guds Ord får lyde klart, da kommer Guds Ånd og DA får
Jesus Kristus rom, for HAN ER jo GUDS ORD: «Og Ordet ble
menneske og tok bolig i blant oss….»Joh. 1,14.
Når Ordet får lyde klart da kommer folk i syndenød og omvender
seg, da får vi oppgjør og tilgivelse, og gjenforeninger.

Glem flisen, få ut bjelken først!
Hvorfor er vi kristne så opptatt av hvordan vi skal forholde oss til de ikke-kristne, når Bibelen
forteller oss å være mer opptatt av våre egne liv?
Vi kristne bør være mer interessert i å forholde oss til hverandre på den måten som Herren befaler
at vi skal leve. Se bare på 1. Kor 5,9-13 “Jeg skrev til dere i mitt brev at dere ikke skulle ha samfunn
med dem som lever i hor. Men da mente jeg ikke dem som lever i hor som verdens barn, eller de
grådige eller pengeutpressere eller avgudsdyrkere, for da ville dere være nødt til å gå ut av verden.
Men nå skrev jeg til dere at dere ikke skal ha samfunn med noen som kalles en bror, og som lever i
hor, eller som er grådig, eller er en avgudsdyrker eller en spotter eller en drukkenbolt eller en
pengeutpresser, at dere ikke en gang skal spise sammen med en slik person. For hva har jeg med å
dømme også dem som er utenfor? Er det ikke dem som er innenfor, dere dømmer? Men dem som er
utenfor, er det Gud som dømmer. Derfor: Driv denne onde ut fra dere!”
Hva de ikke-kristne driver med er ikke det som kommer til å holde dem utenfor himmelen. Jeg
frykter at det som kommer til å holde mange ikke-kristne utenfor himmelen, er hvordan DE
KRISTNE lever sine liv. For husk; i de samme versene som kristne bruker for å forklare at homofile
ikke kommer til himmelen, så inkluderes ekteskapsbrytere og de som lever i hor, samt en rekke
andre syndige handlinger SOM KRISTNE DRIVER MED. (Eksempel: 1. Kor 6,9-10)
Joda, jeg vet at det er den som tror at Jesus er Guds sønn, og bekjenner ham som herre, som skal
bli frelst, men hvorfor så opptatt av flisen hos de kristne, når vi heller kan konsentrere oss om
bjelken i våre egne samfunn? Kan vi ikke heller ha en debatt om hvorfor vi ser mellom fingrene
med kristnes synd, som Bibelen klart fordømmer? Kristne horkarer, kristne ekteskapsbrytere,
kristne tyver og kristne som baksnakker hverandre?
Dette er saker som vi heller burde diskutere og hjelpe hverandre med, lenge før vi debatterer hva
ikke-kristne personer driver med La oss heller ta for oss synden som skjer innad i kristne
menigheter og forkynne evangeliet til all skapningen, så skal Gud ta seg av dem som er utenfor.
Guds nåde skal tross alt opptukte oss til å fornekte ugudelighet og verdslige gjerninger, og leve
edruelig, rettferdig og gudfryktig den tid vi ennå er på jorden. (Tit 2,11-12)
Øyvind Kleiveland, Pastor i BærumsKirken (Hentet fra et innlegg i avisen Dagen, aug 2013)
------------------------------------------------------------

"Tenk for en glede jeg følte da jeg våknet
en morgen og fant ham på kne i bønn."
Ribka var 13 år gammel da hun ble gift. Selv om både hun og mannen
kommer fra fattige familier i Pakistans kristne minoritet, hadde
hun drømmer om livet som enhver annen brud.
Men drømmene hennes ble brått knust. Mannen hadde en elskerinne,
og han greide ikke å holde på jobben sin.
Ribka fikk tre barn på fem år. Det var omsorgen for dem som førte
henne til kvinnesenteret Emmanuel, som blir drevet av den lokale
kirken i samarbeid med Åpne Dører. Hun ønsket at barna skulle få
et bedre liv, derfor begynte hun på en utdannelse. Hun fikk snart
en jobb med å undervise barn. Men mannen hennes sløste bort
sparepengene hennes, og han gjorde kusinen hennes gravid. Til
slutt ba han henne om å gi ham "friheten", så han kunne leve
sammen med elskerinnen. Ribka brøt sammen i gråt på kvinnesenteret
og fortalte hele historien. Senterets leder, Lydia, leste i
Bibelen og ba sammen med Lydia.
Til tross for årene med ydmykelse, sto hun fast på sitt ønske om
at mannen hennes måtte finne veien til Gud.

I løpet av de neste månedene ba Lydia og noen andre kvinner
regelmessig for Ribkas mann. En morgen våknet hun og fant mannen
som knelte ned ved siden av henne. "Tenk for en glede jeg følte da
jeg våknet en morgen og fant ham på kne i bønn," forteller hun.
Gud hadde vendt sorgen til glede for henne. (Kilde: Åpne Dører)

Vi får meldinger:
Fra Sunnmøre:
«For vi har ikke kraft nok til å motstå denne store hæren som kommer imot oss, og vi
vet ikke hva vi skal gjøre. MEN TIL DEG (GUD) ER VÅRE ØYNE VENDT….Da
kom Herrens Ånd midt i forsamlingen….Så sier Herren til dere: Frykt ikke og reddes
ikke for denne store hær! For dette er ikke deres krig, men Guds….Men det er ikke
dere som skal stride her, dere skal bare stille dere opp og stå og se hvordan Herren
frelser dere. 2 Krøn. 20, 12, 14 og 15. Av og til kan det se ut som det går helt galt.,
men han kjenner saken like godt som vi . Han skal gripe inn i rette øyeblikk om vi
bare stoler på ham og lar HAN gjøre det på sin måte og i sin time, når tiden er inne.
Det er en grenseløs trøst i dette å få legge alt som er innvikla i Guds hånd og la det
ligge der. Og husk: Om du ikke har kontroll så har Gud det!»
Fra sør:
«I går var jeg på møte og hørte Irene Krokeide(Marit og Irene).Hun holdt en GOD
tale om bønn! Bønn som NØKKEL som holder HIMMELEN åpen over dem vi ber
for…..»
Fra sør:
«Amen…OG TAKK! JA- barna ligger på Guds hjerte! Han HØRER dem og SER
dem! Barna betaler en høy pris når foreldrene forlater dem…Men Gud forlater dem
ALDRI! Salme 27,10 og Jes.49,15. Det vi gjør mot de minste, gjør vi mot Jesus!
Så når vi ELSKER barna som lider og BÆRER dem i bønn til Jesus er det HAN selv
vi ELSKER og TJENER!!!Hans TROFASTHET ER SKJOLD OG VERN! Sal. 91,4.
Fra Vest- Finnmark:
«Så fantastisk !!! Gleder oss med de! Å takker Gud»
Fra Øst: «Vil takke for meld som kom i går i rett tid. Barnebarnet mitt og jeg satt i
bilen og jeg hadde akkurat bedt til Gud om hjelp for en vond situasjon i hjemmet som
han var så lei seg for. Så kom meld fra deg og det ble veldig spesielt for oss når du
skrev at :»INGENTING er umulig for Gud.»
Fra Øst: « Såååååååååååå kult altså! Gud er fantastisk!»
Fra Øst: «Takk for meldingen! Gir styrke til å fortsette på den riktige veien!»
*******

Stein Ringen, statsviter og professor, mener staten
bør gå inn å subsidiere bryllupsfeiring!Bakgrunnen er
at han ser på familien og ekteskapet som den beste og
mest stabile rammen for å lære den oppvoksende slekt
å bli gode og ansvarlige samfunnsborgere.
*******

Takk Gud for minst 52 gjenforente ektepar!
Halleluja!!!! (Vi har kommet litt ut av telling fordi det har blitt så
mange etterhvert!) Be om at det lykkes for dem!

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

Be om 100 nye gjenforeninger, til Guds ære!

Be for økonomien vår! Vi trenger påfyll!
Takk til dere som gir!

Gjenreis
familien!
Far, mor og
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