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«Men Gud være takk, som gir oss seier
ved vår Herre Jesus Kristus!» 1.Kor.15,57.
Kristi himmelfartsdag- tronstigningsdagen formidler et
sterkt budskap! Jesus Kristus for opp til himmelen og satte seg på tronen ved Faderens høyre
hånd, OVER alle makter og myndigheter!
«Så ble Jesus, etter at han hadde talt dette til dem, opptatt til himmelen, og han satte seg
ved Guds høyre hånd.» Mark.16,19.
«Alt la han under hans føtter. For da han la alt under ham, holdt han ikke noe tilbake som
han ikke underla ham. …Han som for en kort tid ble satt lavere enn englene, Jesus, ham ser
vi kronet med herlighet og ære….» Hebr. 2, 8 og 9.
Ekteskap splittes og den som splitter er Satan, hans navn er på gresk Diabolos som betyr:
den som splitter!
Kristi himmelfartsdag med dens sterke budskap er en flott dag å proklamere sannheten om
at Diabolos, Satan og hele «ondskapens åndehær i himmelrommet»(Ef.6,12). ER beseiret av
Jesus Kristus på Golgata, og denne seieren bekrefter han ved å sette seg på Guds trone ved
Faderens høyre hånd!

Ekteskapet - et bilde
Ekteskapet er fra Guds side tenkt å fremstille forholdet mellom Kristus og menigheten.
Mannen er et bilde på Kristus og kona er et bilde på menigheten. Kristus ga alt, ja, sitt liv, for
menigheten. Slik er også mannen tenkt å gi alt og legge ned sitt liv for sin kone! Mens kona
på sin side skal være et bilde på menigheten. Menigheten overfor Kristus er tenkt å elske,
beundre og respektere ham. Slik skulle kona i ekteskapet elske, beundre og respektere sin
mann (ikke hakke, stadig mase og rakke ned på ham).
«Men også hver enkelt av dere skal elske sin hustru som seg selv, og hustruen skal ha
ærefrykt for sin mann.» Ef.5,33. Les Efeserne 5 om dette bildet.
Djevelen er desperat for å ødelegge dette bildet! Det er denne kampen vi får være med i slik
at ektefellene skal komme på plass, og uttrykke forholdet mellom Kristus og menigheten slik
Gud hadde tenkt!

Pinse for å minne om Den Hellige Ånd!
«Dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere.» Ap.gj. 1,8
GUD har kraften hver enkelt trenger til å stå i bønn for ekteskap / familie. I oss selv makter vi
det ikke, men Ånden kommer oss til hjelp. Gud er den eneste som kan forandre mennesker,
overgi din ektefelle i hans hender! «..Herrens høyre hånd gjør storverk.» Sal.118,15b. «Herrens
høyre hånd» er et uttrykk for Guds allmakt. Når omstendighetene ikke er slik du ønsker, så gi ikke
opp! Vær tålmodig og forsøk ikke å løpe foran Gud. Stol på at hans timing er perfekt!

To viktige bokutgivelser!
I disse dager blir det gitt ut to bøker med temaet ekteskap, skilsmisse og gjengifte. Det er
virkelig bra at temaet kommer på plakaten og blir grundig belyst utfra Guds Ord. Vi håper og
ber om at bøkene får være med å vekke vårt folk når det gjelder ekteskapet.
Ragnar Andersen sin bok, «De to skal være ett. Om ekteskap, skilsmisse og gjengifte,»
er ventet fra trykkeriet innen første del av juni. Prisen er kr. 200,- (+ kr. 35,- i eksp.). Boken
går veldig dypt inn i teologien i dette temaet og er bra for de som virkelig vil fordype seg.
For bestilling, kontakt utgiver FBB pr. mail, brev eller telefon:
bojohermansen@gmail.com , postadr.: FBB, Hovlandgata 2, 1640 Råde. Tlf.: 99612822.
Øyvind Kleiveland sin bok har tittelen «Den store fallgruven» og er nå tilgjengelig på PDF og
i vanlig papirutgave. Boken handler om ekteskapets ubrytelighet. For de som har Facebook,
så ligger det mer detaljer om boken og forfatteren der. Prisen for PDF-utgaven er kr. 99,- og
papir-utgaven kr. 199,- + porto og adm.gebyr.
For bestilling, sjekk publisering på vår Facebook-side, kontakt TO SKO eller send e-post til
pastorkleiveland@gmail.com med teksten «Bestilling via TO SKO» inkludert din adr. og tlf.nr.
TO SKO er ikke utgiver av disse bøkene, men vi formidler informasjon om dem.

Vi får SMS:
Fra østlandet:
- «Viktige ord for å oppnå lykke er tilgivelse og forsoning. Både og be om tilgivelse og få
tilgivelse. Forut for å be om tilgivelse går alltid erkjennelse og bekjennelse. Dette baner vei
for forsoning. Drivkraften bak dette er kjærligheten- ikke vanlig kjærlighet, men
guddommelig kjærlighet. Denne kjærligheten tåler alt og overvinner alt….»
- «Salme 32,10 og Daniel 6,24»
- «Leste i dag fra M.Basilea Schlink hvor hun skriver om når de trengte et hus og et lite kapell
til sitt oppdrag. De fikk tomt, men det løste ikke alt, de trengte hus og fortsatte og be. De fikk
bibelvers Salme 124,8 «Vår hjelp er i Herrens navn, han som skapte himmel og jord,» dette
verset ga dem løfte om at han ville hjelpe dem…han som eier himmel og jord og har skapt
alt! Han ville gjøre under og gi dem et hus. Kun med 30 tyske mark begynte de å bygge(D ble
hus). En hilsen fra meg»
Fra vest:
- «Måtte våre liv og våre ekteskap, våre familier bli til Guds Ære! Form oss Herre! Amen.»
- «Stå ham imot(djevelen) 1 Pet kap.5 v9: «Stå imot djevelens listige (lur, slu knep, staselige,
klok) angrep» Ef.6 v 11. «Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot og han skal fly fra
dere.» Jakob kap. 4 v 7. Der er en ting vi må være klar over, og som vi må minne oss selv på
og det er dette: Djevelen bruker mennesker, problemer, sorg, vanskeligheter og motstand
for å ta oss. Det som vi MÅ huske på da, det er at det er han vi skal stå imot og ta. Det er
djevelen som er VÅR motstander, vi har ingen andre motstandara enn han. Er veldig lett å
glemme dette.»
- «Hei. Flott artikkel i avisa Dagen 19 mai: «På randen av skilsmisse». Hilsen meg»
- «Takk for sterk meld! Den var rett til meg! Sist veke kom min mann med separasjons
skjema…Om eg ville skrive på. Eg reiv d i bitar og la det i Bibelen for Guds åsyn som Hiskia 2
Kongebok 19. La det inn på Jes. 30. Så har eg kjent på at trua ikkje er så stor ….Kjent meg
nedbøyd. For ei omsorg fra vår Far å sende meg denne meldinga. Tårer kom, fekk og mot….i
tillit til at Jesus har plan og kontroll. 2 Krøn. 32, 7-8. klem frå meg!»
-«Takk for dine mange oppmuntrende meldinger…Takknemlig for fortsatt forbønn! Det er
enorm kamp og mye tøft! Djevelen er grusom JESUS MEKTIG…men han må snart OG KAN
GRIPE INN…..»
- «Takk kjære Jesus! Det inspirerer oss å høre disse gode nyheter! Vi får håp for våre kjære.»
- «Takk for vidunderlige meldinger! Ja, vi lengter etter å se våre åndelig døde våkne opp og
ruiner av ekteskap bli bygd opp igjen! Alt er mulig for Gud!»

Vitnesbyrd om et av de gjenforente ekteparene, Geir og Greta Oma i ukebladet Allers
denne uka, nr.22.
BetelKirka Langevåg har invitert det gjenforente ekteparet Grete og Jan Inge Skeie til å tale
hos dem 29. mai til 1. juni. De vil dele sitt vitnesbyrd disse dagene. Samling for TO SKO-ere
lørdag 31. mai fra kl 14 og utover.
Sommersamling på Flekkerøy 06. – 11. juli 2014. Det blir som nevnt sommersamling på
idylliske sørlandet i uke 28, på Flekkerøy, like ved Kristiansand. Vi starter uken med åpent
møte på bedehuset søndag 6.juli kl. 16.00. Da blir det vitnesbyrd fra flere gjenforente
ektepar, Jan Inge Skeie vil forkynne Guds Ord. Mand. 7. og tirsd. 8. juli blir det åpne samlinger
kl. 19.30, da vil Øyvind Kleiveland forkynne. Ellers blir det morgensamlinger og
kveldssamlinger hver dag for TO SKO-ere. Vi avslutter med morgensamling fredag 11. juli. Ta
gjerne kontakt om du har spørsmål ang. denne uken!

Hjertelig takk til dere som ber for oss og til dere som støtter oss økonomisk!
Vi takker Gud for at vi fikk inn midler til å dekke utgifter til regnskap og lønn i
mai. Vi er fortsatt svært takknemlig for forbønn og pengestøtte.

God Pinse!
Gjenreis familien!
Far, mor
og barn
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