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Vi har fått se mange gjenforente familier!

GUD KAN!
«Gjør gjerningene hans kjent blant folkene.»
Salme 105,1

Vi blir oppfordra i Guds Ord til å fortelle om undrene Gud har gjort og ikke glemme dem!
Vi vil fortelle om familien med 5 barn på sørlandet som er gjenforenet. Far var på vei til å
gifte seg med ei dame fra Thailand. Det ble kaos i familien! Barna begynte å gå på byen og
feste med alkohol og rus! Det ble stoppet! Far er kommet hjem og barna og de voksne har
opplevd stor legedom!
Vi vil fortelle om familien som ble gjenforenet, far gjorde det slutt med sin nye kjæreste og
kom hjem. Dette skjedde i sør-vest. Familien hennes greide først ikke å tilgi mannen som kom
hjem. Men det var kristne folk og etter hvert fant de ut at de måtte tilgi svogeren sin, om de
selv skulle få tilgivelse. Så samlet familiene seg, med barna og de unge, og de voksne ba om
tilgivelse. Dette førte til at da ungdommene senere på kvelden kranglet med hverandre, tilga
de hverandre, for det var det de nettopp hadde hørt de voksne gjøre.
Vi vil fortelle om henne som ikke har fått mannen hjem igjen, men som har fått et så nært og
kjærlighetsfullt forhold til Jesus Kristus at livet har fått en helt ny dimensjon! Selv om
skilsmissen var grusom å komme gjennom så ville hun ikke ha vært denne smerten foruten
fordi forholdet til Jesus Kristus er blitt så dyrebart!
Vi vil fortelle om 4 - barns faren som trofast ba for sin kone og sine barn og bar gifteringen i
årevis uten å se noe tegn til bønnesvar. Men da Guds time var inne skjedde gjenforeningen
SÅ planlagt «på skinner» at en dame som fikk høre detaljene om det sa at «jeg skal ALDRI
mer tvile på Gud!»
Vi vil fortelle om henne fra sør som fikk råd om å dra til en «så god sjelesørger» i Oslo. Hun
bestilte time, satte seg på toget og dro inn for å treffe sjelesørgeren. Han sa forskjellig, men
han ba henne glemme ektemannen som hadde skilt seg fra henne og gå videre i livet.
Allerede på toget hjemover tok damen den viktige beslutning å ikke følge det rådet denne så
«gode» sjelesørgeren hadde gitt! Hun ville ikke glemme ektemannen, men fortsette å be slik
hun hadde gjort siden han dro fra henne og barna. Hun fortsatte derfor å be for mannen sin

om frelse og at han skulle komme hjem igjen! I dag er denne damen gjenforenet med sin
mann for mange år siden. Gud talte til henne om hvordan hun skulle forholde seg. Hun fulgte
Guds råd og Guds Ords råd og DET fungerte! Ektemannen kom hjem slik hun hadde fått løfter
om!
Og vi vil fortelle om familien som ble intervjuet i ukebladet Allers nr.22, 26 mai i år. De ble
gjenforenet i fjor, etter at far hadde vært samboer med en annen dame i 6 år. De har barn og
barnebarn og hele familien er gjenforenet nå, til glede for dem alle og til Guds ære!
-----------------------------------------------------------------------------------TVILEN kan komme til deg som ber på ulike måter.
En mann skriver til oss på e-mail:
«Når jeg i det siste har kommet litt i tvil, så har jeg lyst å nevne noe av årsaken. Det
fins jo gode, velmenende kristne som gjerne kommer med råd når de hører om mitt
”trosprosjekt”. Og innvendingene er mange:
For eksempel. ”Det nytter ikke å fortsette i årevis å banke på ei dør som Gud har låst.
Da er det bedre å gå videre og finne ei dør som åpner seg” (hørt den før?)
”Hvis Gud nekter deg noe, så har Han en grunn til det, og da har Han nok noe bedre
på lager til deg.”
Det lyder jo både fornuftig og fromt, men utsagnet kan jo like gjerne være fra
avgrunnen?
Nylig her i vår, fortalte jeg en meget kjent og salvet, og mye brukt, norsk evangelist
om den kampen jeg står i. Han reagerte spontant med å forsøke å overbevise meg
om at Gud ikke alltid ville gjenopprette det gamle, men i stedet skape noe nytt. Og
han ba en inderlig bønn for meg om at jeg måtte greie å slippe taket i det som hadde
vært, og åpne mine øyne for noe nytt. Jeg vil ikke påstå at jeg var veldig oppmuntret
etter vår samtale. Men når man hører en sånn salvet evangelist si sånt, så begynner
man nødvendigvis å tenke: ”Har jeg kjempet forgjeves alle disse årene imot Guds
vilje?”»
Svar til denne mannen og andre med samme erfaring: «Det er ikke lett når man får feil råd
av «salvede forkynnere» eller sjelesørgere. Det som er viktig for oss i slike situasjoner, er å kjenne Guds Ord: «Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg
med en annen, driver hor. Og den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra
sin mann, driver hor.» Luk. 16,18.
«Den gifte kvinne er bundet til sin mann så lenge han lever.» 1 Kor. 7,39.
«Men er hun skilt fra ham, skal hun enten fortsette å leve ugift eller forlike seg
med mannen.» 1. Kor. 7,11.
Bibelen åpner ikke for gjengifte om det er aldri så salvede personer som uttaler seg!.
Stå fast og fortsett å be for din ektefelle som vi tydelig ser i Skriften er bundet til deg
så lenge hun/han lever! GUD KAN! For Han er ALT MULIG! Mat.10,27.
----------------------------------------------------------------------------------En oppmuntring til deg som ber for dine(skrevet av ei dame som selv ber):
«Kjære alle dere som venter på gjennombrudd og forløsning i den situasjonen du står oppi!
Jeg er også en av dem som står sammen med deg.
Fikk lyst å sende en hilsen, og dele noe som ble så levende for mitt indre øye for litt siden.

Jesus er ikke bare tømmermannen fra Nasareth, men Han er også byggmesteren i våre liv,
som kan bygge opp igjen det som har gått sønder.
Han er det, som tar nye materialer,skjærer til, setter sammen, og gir vår familieliv`s bygning
en helt ny konstruksjon.
Bare HAN kan gjøre dette!!! BARE HAN SOM SELV ER DET SKAPENDE ORDET,
KAN SI AT JEG GJØR ALLE TING NYE.
Og han vil gi oss visdom til å samarbeide med Ham, så vi kan gjøre det som er Ham til behag.
Og få være medvirkende til å fremme Hans verk i oss og vår situasjon.
For vi er Hans verk....................
Vil til slutt hilse med lignelsen Han selv gav oss, (for at vi skulle be og ikke bli trette) om
kvinnen og den urettferdige dommeren, og om løftene som er knyttet til den beretningen.
Av en kjent Herrens tjener er det sagt: "Utholdenhet erobrer alle hindringer"
Vær ved godt mot, ja, ditt hjerte være sterkt.
Hilsen fra en som tror at vi har en Gud og Far som forvandler ved SITT ORD OG SIN ÅND.»
(Hilsen fra Stavanger)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Vi får sms:
Fra nord-vest:
«I dag fikk jeg salme 118. Vil gi den videre til flere! Fra meg »
Fra Oslo:
«En hilsen…Luk.11,1-11(Jeg blir like gledelig overrasket hver gang jeg leser dette. Og det
gjelder hver dag..)
Fra nord-vest:
« Herren skal stride for dere, og dere skal være stille» 2 Mos. 14,14. God helg!»
Fra nord:
«Kast all deres bekymring på ham for han har omsorg for dere.»1 Pet. 5,7»
Fra sør-vest: « Takk kjære Jesus! Det inspirerer oss å høre disse gode nyheter! Vi får håp for
våre kjære!»
Fra sør-vest: «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!
----------------------------------------------------------------------------------Vi har tipset dere om å høre på Bibeltimer fra Salomos Høysang av Jan-Tore Olsen på
forkynn.no. Høysangen er en sterk skildring som beskriver forholdet mellom Jesus Kristus
(Brudgommen) og menigheten/den troende forsamling (bruden). Altså om forholdet mellom
Jesus og oss, den enkelte som hører Ham til og er Brudgommens brud. Dette er et sterkt bilde!
Salig er den som er innbudt til bryllup i himmelen! «..som en brudgom gleder seg over sin
brud, skal din Gud glede seg over deg». Jes.62,5b.
«For han som skapte deg, er din ektemann, Herren, Allhærs Gud, er hans
navn.» Jes.54,5.
SØK INN TIL JESUS; Skaperen, Brudgommen, og ta imot den fred som Herren gir!

TO SKO har nå en svært utfordrende økonomisk situasjon!
Vi ligger ca. kr.50.000,- i minus fra regnskapet for 2013 og underskuddet øker (for de som
ønsker ligger regnskapet ute på Brønnøysundreg. under org.nr. 987997222). Vi må få til et
økonomisk løft. De av dere som har mulighet å hjelpe oss er vi svært takknemlig for all støtte
fra! Ikke føl noe press, men spør Gud om du skal være med. Vi vet at om vi står sammen så
dekker vi fort opp dette underskuddet! Gi evt. det du kjenner, Gud minner deg om og vær
gjerne med i bønn om en god løsning! Faste gavebeløp er en god løsning for å ha en mer oversiktlig økonomi, så ta kontakt om du blir ledet til det.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Snart ny hjemmeside!
Vi kommer snart med ny hjemmeside! Det er nødvendigvis ikke så mye nytt i den, men den er
enklere å bruke for oss. Den gamle hjemmesiden er utdatert og dermed ikke lett å bruke.
Velsignet sommersamling på Flekkerøy! Takk for sist til de som var med på samlingene der
i juli! Vi hadde gode bønnemøter, flotte vitnesbyrd og sterk forkynnelse fra Guds Ord! Taleopptak er lagt ut på TO SKO`s facebook-side, men vil også bli lagt ut på den nye hjemmesiden.
Bergensområdet 4 -7 september.
Vi kommer ikke til å arrangere egne møter i dette tidsrommet, men vi kan treffe enkeltmennesker og delta på møter om det er noen av dere som har menigheter som er åpne for det.
Trondheimsområdet 16-20 september .
Vi kommer heller ikke her til å arrangere egne møter, men kommer gjerne med et innslag i
deres menighet om de er åpne for det og ønsker kontakt med dere som står i tro i dette
området.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Takk til dere som ber for oss og til dere som støtter oss økonomisk!
Nå trenger vi altså støtten mer enn noen gang!

Gjenreis familien!
Far, mor
og barn
Hilsen TO SKO v/Arnhild Gjendem
www.tosko.no
mob: 95 03 53 61.
Email: post@tosko.no

TO SKO kontonr.: 1503.07.42572
Arnhild Gjendem konto :0534. 071. 925

