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Norge eksporterer tilgivelse, forsoning og
gjenopprettelse….
«Kan du tilgi meg?»
Jesus har lært oss å tilgi og elske hverandre!
Den siste helgen i september dro ekteparet Geir og Greta Oma til Danmark. De var invitert
ned for å fortelle om sin gjenforening og fortelle om TO SKO arbeidet.

Vi må virkelig gi Gud ære for det som nå skjer! Dette er stort! TO SKO har hatt kontakt med
mennesker i Danmark tidligere. Vi sender vårt nyhetsbrev og sms’er (på e-mail) til dem. Det
har vi gjort i noen år. Det som er nytt nå er at et gjenforenet ektepar, Greta og Geir, ble
invitert ned for å vitne og fortelle om TO SKO arbeidet! Det er veldig oppmuntrende!
Vi er veldig takknemlig til Gud for hva HAN har gjort for ekteparet Oma og deres familie! Vi er
også takknemlige for at de er villig til å dele sin historie, ikke bare med oss her i Norge, men
også med våre venner i Danmark!

Stein Mehren (1935-)

Gjenforening
I tre ganger tre uker
har vi såret hverandre, såret hverandre
inn dit selv ikke ordene
kan beskytte oss
For vi hadde slitt ut alle ord
også de styggeste og bitreste
og vi hadde ikke ord igjen
verken til hat eller sorg
Men hatet og sorgen hadde vi
I tre ganger tre uker
har vi revet bunnen opp på hverandre
og etterpå jaget hverandre
ut på andre menneskers dyp
Nu kommer vi tilbake
Vi har vært gjennom hver vår syndflod
Vi kommer i hver vår ensomhet
Fra hver vår ark ser vi etter små tegn
Vi kjenner ikke landet ennu
om vi kan bære hverandres forhåpninger
Vi stiger ut i hverandres kjærtegn
Nakne som hender
-Fra Vintersolhverv, 1979-

«Men dersom vi bekjenner våre synder er han trofast og
rettferdig så han tilgir oss syndene og renser oss for all
urettferdighet.» 1 Joh.1,9.

«Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som
snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den
hvite ull.» Jesaia 1,18.
«Kjærligheten er tålmodig, er velvillig….Den gjør ikke
noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter,
gjemmer ikke på det onde….Den utholder alt, tror alt,
håper alt, tåler alt. Kjærligheten faller aldri bort…
Men så blir de stående disse tre: tro, håp og
kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.»
1. Korinterbrev 13.

«Hvis noen i historien hadde grunn til å forsvare seg og forsikre
seg om at dommeren forsto hvilken blodig urettferdig behandling
Han hadde fått, så var det Jesus. Likevel svarte Han dem ikke med
et ord. Han forsvarte seg ikke! Hvorfor valgte han å forholde seg
taus? For han hadde overlatt sitt liv og sin sak til HAM som
dømmer rettferdig- Hans Far i himmelen.

«Veikaste barn som vender hjarta til
Herren sterk, maktar langt meir enn
kjempar som lit på sitt eige verk.»
nr. 629 i den nye salmeboka.

«i gode og onde dager inntil døden skiller…….»
Vi får sms:
-

Gladmelding fra et gjenforenet par som har strevd i lang tid: "Hei på deg!☺ det gikk strålende, helt perfekt! Vi storkoste oss i hverandres selskap! Aldri hatt det så fint vi som denne
helga, ALT SOM HAR VÆRT VONDT og VANSKELIG VAR BLÅST VEKK! Vi var som nyforelska begge to😍Gud er fantastisk god!"

-

Fra vest: "Jeg står ved ditt kors - søker nåde igjen.Du døde for meg - du min frelser og venn.Ut av min svakhet - og inn i din kraft.Ydmyk jeg kommer til deg.Din favn er åpen - du kaller mitt navn.Du ønsker meg velkommen hjem.Du tok min skyldsonet straffen for megJesus - jeg står - Jesus - jeg står - Jesus - jeg står ved ditt kors." - Vikanes/Sameien.

-

Fra sunnmøre: Hei. Vil sende deg et tjenestens oppmuntrings ord.1 Kor 15 vers 58. «Derfor,
mine elskede brødre, vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres
arbeid ikke er forgjeves (unyttig) i Herren». Hebr 6,10 «For Gud er ikke urettferdig, så Han
skulle glemme deres verk og den kjærlighet dere har vist mot Hans navn, idet dere har tjent
og enno tjener de hellige». 2Krøn 15 v 7 «Men vær frimodig og la ikke deres hender synke!
Dere skal få lønn for deres gjerning.» Gud velsigne deg og din familie.

Og en e-post hilsen fra Danmark, de som inviterte Greta og Geir:
- Vi havde en fantastisk fin aften med dem!! Mange tilbagemeldinger, jeg
er fuld af tro til, at dette skal bære stor frugt.

Konsulenthjelp i TO SKO. En dyktig, pensjonert konsulent jobbet flere dager gratis for oss i
uke 44. Vi har foretatt mindre justeringer av vedtekter, gått gjennom regnskap, hatt møte med
vår nye revisor Knut Østby m.m. Konsulenten vil også være behjelpelig fremover og det setter vi stor pris på! Dette er bønnesvar, takk til Gud!
Regnskap. Vi har nå fått tak i et regnskapsfirma som vil føre regnskapet vårt. Det er vi takknemlig for. Dette koster penger, i tillegg til at revisor skal ha sin lønn. Vi må også få dekket
kontorutgifter, telefoner, reiser osv. som trengs. Men vi har stor tro på at Gud, som har sørget
for oss til nå, også vil hjelpe oss videre! Vi skal nå få ordnet med Avtalegiro med banken slik
at de som ønsker å bli trukket automatisk kan velge det.
Hjemmeside. Vi har hatt problemer med å få frem vår nye hjemmeside, men feilen er oppklart og den vil nå være tilgjengelig innen kort tid (fortsatt tosko.no).

«Såraste sorg skal stilna, mørket til
morgon snu, Berre du trutt vil
vandra på bøni si himmelbru.»
nr. 629 i den nye salmeboka

Hjertelig takk til dere som ber for oss og til dere som støtter oss økonomisk!

Gjenreis familien!
Far, mor
og barn
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