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TO SKO arbeidet fyller 10 år i år
og det feires lørdag 2. november!
10 år som «kjerringa mot strømmen»!

TO SKO arbeidet med gjenforening av skilte og separerte, startet 1. nov. 2003 på Nesodden ved
Oslo. Det var en tung start med veldig mye åndskamp, nød og smerte, slik som det i grunnen har
vært hele tiden i dette arbeidet!
Men Jesus Kristus ER seierherre og Hans seier STÅR FAST! Golgataverket kan ingen røve fra oss
eller forandre! Halleluja!!!
TO SKO arbeidet er konsentrert om Jesus Kristus og Hans kamp og seier på Golgata! Det er IKKE
bygget på menneskelig klokskap, dyktighet eller innsikt, men alene på Guds Ord og kraften i Jesu
Kristi blod og Golgata!
Når vi mennesker skal starte noe nytt velger vi ut de dyktigste arbeiderne vi kan finne. Jesus Kristus
gjør det HELT annerledes. Han velger ut svake, ofte uforstandige og enkle mennesker, slik at HAN
får gjøre det på sin geniale måte, og slik at Han selv får æren for det.
For å starte gjenforeningsarbeidet TO SKO valgte Jesus Kristus en ugift dame, fylt 50 år,
som allerede var begynt å glemme og blitt litt redusert av alder og påkjenninger.
«Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det
som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme.» 1. Kor. 1,27.
Hemmeligheten er at Gud deler ikke sin ære med mennesker!
Han velger det svake for at HANS KRAFT kan bli synlig!!!!

Nikki Cruz talte i Oslo 7 sept.-03. Han sa at 55 dager etter denne dagen skulle det bli
et gjennombrudd for arbeidet for familier i Norge. Det ble akkurat 1 nov. 2003.

I disse ti år har vi opplevd mange gjenforeninger av ektepar. Vi har sett hvordan
kalde, låste forhold uten noen kommunikasjon har forandret seg til åpne, trygge og
kjærlighetsfulle forhold!
Ingen gjenforeningshistorier er like, men vi mennesker er stolte og bøyer oss stort sett
ikke før Gud griper konkret inn gjennom et profetisk budskap som treffer, dyp uro
eller andre overnaturlige ting som Gud gjør for å nå inn til de harde og kalde hjerter.
Vi har sett under og mirakler, men det største vi ser er at mennesker får møte Jesus og
får et nytt liv sammen med Ham!
Vi har kontakt med mange som ikke har fått ektefellen tilbake, men som lever et
meningsfylt og kjærlighetsfylt liv sammen med Jesus Kristus.

Nøkkelen er kjærlighet!
Jesus svarte alltid med kjærlighet!
Hat og bitterhet er synd som ødelegger, misunnelse og stolthet likeså! Jesus svarte på
uretten med kjærlighet: Luk. 23,34: «Fader forlat dem for de vet ikke hva de
gjør!» og Mt. 5,44-45: «Men jeg sier eder: Elsk eders fiender, velsign dem som
forbanner eder, gjør vel imot dem som hater eder, og bed for dem som forfølger
eder, forat I kan bli eders himmelske Faders barn; for han lar sin sol gå opp over onde
og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige.»
Vi har ikke kamp mot ektefeller, og ser ikke på ektefellene som fiender:
«Vår kamp er IKKE mot kjøtt og blod(mennesker), men mot makter og
åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i
himmelrommet.» Ef. 6, 12.
Vi har alle den syndige naturen i oss. Vi greier ikke alltid å svare med kjærlighetbitterhet og hevn ligger så nær oss. Alt dette VET jo Jesus! Han kjenner oss til og
med bedre enn vi kjenner oss selv! Det er ingen vits å spille skuespill for ham og
gjøre seg bedre enn vi er! Vi er avslørt som syndere alle sammen! Det var jo derfor
han måtte dø for oss på korset! Og HAN elsker oss og HAN kan forandre oss ved sin
Hellige Ånd og ved sitt Ord og ved at han tillater ting inn i våre liv som vi trenger for
at HAN skal få forme oss til å elske!

« Mer kjærlighet gi meg, mer tillit til deg,
Mer fremtid i håpet, mer lyst til din vei!
Mer glede, min Frelser, mer fred i ditt blod,
/: mer seir over synden, mer fasthet og mot.»
Fra salmen : «Mer hellighet gi meg!»

Fra andaktsboka:
« I ditt hjerte er det et skrik: Jeg orker ikke mer, det er for tungt og for mye for meg.
Men Gud, din far roper kjærlig til deg: Jeg venter på mennesker som stoler på meg
i den mørkeste natt, og lydig går veien som jeg fører ham, til ende. Løp ikke bort fra
din vei, heller ikke med murring og selvmedlidenhet. Det koster deg herligheten for
all evighet. Takk desto mer at Gud, din far, fører deg nettopp denne veien av
kjærlighet for at du engang skal få del i herligheten.» MB

«Frykt ikke, bare tro!»

Mark. 5,36.

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

Vi får meldinger:
«Hvem er Goliat? Goliat er frykten din som alltid prøver å sette troen din i revers, og
som lammer deg med frykt og angst. I Guds Ord står det i 1 Sam. 17, 11 : «Da Saul
og hele Israel hørte hva Goliat sa, ble de motløse og meget redde.» Ofte vinner Goliat
uten kamp. Han lammer, trellbinder og pasifiserer deg. Og du blir ladet av negative
tanker og nederlagsmentalitet og gjør deg til en umulighetstenker. Goliat er en
åndsmakt.(Eksperter sier at frykt dominerer 8 av 10 menneskers valg, avgjørelser og
handlemåter).
Det som da skjer er at alt går på ritualer, uten angrep og seier, og Goliat er mer
virksom enn Gud den Allmektige.
Men David har lært: «Med ham er en arm av kjøtt, men med oss er Herren vår Gud.
Han skal hjelpe oss.» 2 Krøn.32,8. David ser høyere. «Gud er med oss! Rom. 8,31.
Med sitt indre blikk festet på Gud og hans muligheter og hans trofasthet, blir Goliat
mindre for David for hvert minutt som går: « Hvem er han vel denne uomskårne
filisteren som våger å håne den levende Guds hær?» 1 Sam.17,26.
«Ingen må miste motet! Din tjener skal gå og kjempe mot denne filisteren.» v. 31.
Husk Guds Ord, ressurser, muligheter og alt som Gud har stilt til vår disposisjon!»
Hilsen meg fra Møre

Vi er på Facebook!
Vi har nå 92 som liker TO SKO (pr. i dag 30.08.13).
Det øker stort sett for hver dag hvor mange nye som finner oss og som liker tema.
Det er jo kjempespennende!
Om du har problemer med å finne TO SKO på facebook, kan du bruke denne lenken:
www.facebook.com/StiftelsenTOSKO?fref=ts

Tiårsjubileet feires i Ris menighetshus
ved Ris kirke, lørdag 2. nov.kl.11- kl.21.
Det blir forkynnelse, sang, vitnesbyrd og
forbønn!
Vi «kunngjør en høytidssamling og roper ut
en hellig faste» (Joel.1,14) den dagen.
Hvis du ikke kan faste av ulike årsaker
ordner du deg i tilfelle med matpakke selv.
Vi sørger for drikke. Vær velkommen alle!
Husk påmelding til 10 - årsjubileet innen 10. okt.!
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