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Våren- det spretter nytt liv frem der det bare var tørt og
vissent løv!
Våren er herlig og fantasitisk! Det spretter frem nytt liv, det vrimler av grønt, fint
løv, hvitveis, liljekonvall og alle slags herlige blomster! Men for bare få uker siden
var det kaldt, litt snø eller vissent løv!
Det viser oss at det kan spire frem nytt liv der alt ser dødt ut!
Object1

«Døden er opp slukt, seieren vunnet. Død, hvor er din brodd? Død,
hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og det som gir synden kraft,
er loven. Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus
Kristus! Derfor, mine kjære brødre, stå fast og urokkelig, og gjør stadig
fremgang i Herrens gjerning. Dere vet jo at deres arbeid i Herren ikke
er forgjeves.» 1. Kor. 15, 54b – 58.

Vår egen makt er intet verd
Vi var hel snart nedhugne
Men en går frem i denne ferd
For HAM må allting bugne
Vil du hans navn få visse?
Han heter Jesus Krist
Den høvding for Guds hær
I ham kun frelse er
Han marken skal beholde.
Martin Luther

Hold ut i bønn, gi ikke opp!
«Han fortalte dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke gi opp: I en by var
det en dommer som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. I samme
by var det en enke som stadig på ny kom til ham og sa: «Hjelp meg mot min
motpart, så jeg kan få min rett.» Lenge ville han ikke, men til slutt sa han til seg
selv: «Enda jeg verken frykter Gud eller tar hensyn til noe menneske, får jeg
hjelpe denne enken til hennes rett, slik som hun plager meg, ellers ender det vel
med at hun flyr like i synet på meg.»
Og Herren sa: «Hør hva denne uhederlige dommeren sier! Skulle så ikke Gud
hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til
å hjelpe dem? Jeg sier dere: Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart.
Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?» Luk. 18, 1-8.

Herren går føre deg
Herren går føre deg, Han kjenner vegen.
Ver ikkje redd om det mørknar iblant.
Skattar ligg gøymde der framme og ventar.
Jesus har sagt det, og då er det sant.
Herren går føre deg, held deg i handa.
Veit om den minste detalj i ditt liv.
Høyr du som kjenner deg knust og elendig:
Han reiser oppatt eit sundbrote siv.
Herren går føre deg, ta han på ordet.
La han få rom i ditt opprørte sinn.
Han som fekk bølgjer så brått til å stilna,
lit på at han meistrar livsstormen din.
(Annbjørg Helland Sævareid)

«Han skal ikke knuse et knekket siv og ikke slukke en rykende veke
før han har ført retten fram til seier:» Matt 12, 20

Tusen takk for mange, fine meldinger. Vi deler noen her:
- Takk for sms.. Kanskje er vi mer samkjørt enn vi vet..hvertfall Igjen her en bekreftelse
på at Gud minner om samme tema.. Og d betyr vel at han er opptatt av det? Jeg tenkte
også på fedre i dag, som ikke følger opp..d er vanskelig for 1 forelder å alene dekke
felles barns behov.. Fedres åpenlyse svik rammer hardt, d kan ikke bortforklares og d er
ikke enkelt å trøste. Til hun som skrev... Ja,vi ber etter bibelord som ble sendt... Og at
fedres hjerter til barna snus, og at kunnskap om hvor viktig det er kommer opp. Barn,
små og store, trenger gode fedre.. Må Gud møte barna som en GOD far og komme de
som blir sviktet til unnsetning..+ helbrede knuste hjerter.
- "Spør Gud...., så vi kan få vite...". Dom. 8, 5. Spør Gud, det er det viktigaste. Gjennom

livet går så mange veier som en må velge imellom. Husk den veien Gud har staka ut for
oss er den beste og tryggaste veien, for da skal Gud føre deg til bestemmelses målet, og
ikke du.. "Veikaste barn som vender hjarta til Herren sterk, maktar langt meir enn
kjemper som lit på sitt eige verk. Måtte me alltid minnast kor me i verda går, at til Guds
eige hjarta den barnlege bøna går."
- Jeg må bare innrømme at jeg har vært alt for følsom om dagen. Har ikke vært rolig og
fattet! Men tvert imot full av lengsel, utålmodiget, sorg og forventning om hverandre.
Men orker snart ikke vente mer... Føler meg så ensom og utslitt av å be og vente og
engste meg for fremtiden. Har ikke ro og tålmodiget. Men synes 6 år er lenge nok!!!
Håper dere kan prøve å forstå meg. Da min mann var samboer var jeg syk av sjalusi... Og
nå håper jeg så sterkt at ventetiden snart er over. Så fikk jeg et ord: salme 74, 9-21. Les
de sterke ordene! Jeg ble roligere. Der står det at Gud setter grensen.... Han sier når nok
er nok.... Vi kan slappe av. Livet vårt er ikke tilfeldig. Han sier når mennene våre skal
dras tilbake til ekte pakten! Ville bare dele dette med dere. Kjærlig klem.
- "STOL PÅ HAM! HAN SKAL GJØRE DET." Salme 37, 5. Gud går umiddelbart til
verket, når vi velter vår byrde på Ham. "HAN GJØR DET" Når? Nå. Så står det til oss å
takke Ham fordi Han virker nettopp NÅ. Den byrde som vi veltet på Ham, den er nå
utenfor vår rekkevidde. Vi forsøker ikke å bære den lenger, "HAN GJØR DET". For en
lettelse vil det ikke være, når Han løser vanskelighetene. Troen kan bli satt på prøve, men
ordet står likevel fast : "HAN GJØR DET." "All deres visdom ble til intet. Da ropte de til
Herren i sin nød..." Salme 107, 27.
********
Vi har erfart at mange ektepar er gjenforent. Hvorfor har det skjedd, er det flinke og
smarte mennesker som har jobbet og slitt hardt for å finne sammen igjen og lykkes? Nei,
det viser seg å være GUDS VERK ALENE! Når Gud ber oss om å handle, så kan vi gjøre
det. Ellers kan vi hvile og vente i tillit til Ham som har ALL MAKT og elsker oss!

«Jeg ventet og håpet på Herren, han bøyde seg til meg
og hørte mitt rop.» Sal. 40,2.

Sommer i Romsdal, uke 28. TO SKO skal som nevnt leie et enkelt bedehus som
ligger på Holmemstranda (mellom Molde og Åndalsnes). Der vil vi samles til
undervisning, bønn, lovsang, samtale og forhåpentligvis fint vær med mulighet for
fjellturer, leie båt, bading mm. Fra man – tors vil vi ha samlinger hver formiddag
fra ca. 10-12 og på kveldstid fra ca. 19. Da er det åpent kun for TO SKO - ere.
Øyvind Kleiveland kommer fredag for å forkynne Guds Ord om ekteskapet fredag
og lørdag kveld kl. 19 og søndag kl. 11. Dette vil være åpne samlinger som vi skal
annonsere i lokalavisene. Fredag og lørdag formiddag blir det også samlinger for
TO SKO, det er altså bare bibelundervisningene som er åpne for alle.
Vi beklager at det viser seg at nesten alle campinghyttene i nærheten allerede er
fullbooket. Det er kun ledig noen få ettroms, enkle hytter med 2 - 4 sengeplasser til
4 – 500 kr pr.natt pr.pers. på Saltkjelsnes camping (se link i mail). Har du telt eller
campingvogn så er det muligheter. Ellers blir det flatseng/liggeunderlag på
bedehuset for de som kan det. Det er toaletter på bedehuset, men ingen dusj. Vi får
derimot benytte dusjer ved Saltkjelsnes camping for kr 15,- pr. pers. pr. gang. Det
ligger bare noen få min. kjøring unna.
TO SKO har avtale om å betale 500kr pr. døgn for leie av bedehuset. Vi gjør det
slik at de som kommer gir en frivillig gave til TO SKO etter som den enkelte har
anledning til. Middag spleiser vi på, brødmat ordner hver enkelt med selv.
Det blir ingen bindende påmelding siden mange av forskjellige grunner har
problemer med å planlegge sikkert om og når de kan komme, men vi setter pris på
om vi så snart som mulig får tilbakemelding fra de som tenker å komme i løpet av
uken, spesielt de som vil overnatte. Da kan vi organisere mer hvor vi skal plassere
folk underveis. Fint om dere tar denne uken med i bønn!

Hjertelig takk til dere som ber for oss og til dere som støtter oss
økonomisk! Gud velsigne dere rikt tilbake!
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