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God pinse !
Kraft fra det høye……
”Da pinsedagen kom var de alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra
himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset
hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem. Da ble de alle fylt
av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som
Ånder ga dem å forkynne.” Ap.gj.2,1-4.

Gi i korset styrke,
Lys i dødens mørke,
Trøst på trengsels vei!
Løft du til det høye
Hjerte, ånd og øye
Og forlat oss ei
Når i død og siste nød
Satan skyter skrekk i bringeHjelp vi kan ham tvinge!Fra Salmen: ”Sannhets tolk og taler” 5. vers.

Før Jesu himmelfart, sa Jesus til sine disipler at de skulle få kraft ved Den Hellige Ånd for å gå
ut i verden som Hans vitner. Men de måtte vente på at Gud skulle sende de denne Kraften,
så de samlet seg i den øvre salen (Ap.gj. 1,13). "Alle disse holdt sammen og var utholdende i
bønnen..." står det i vers 14. De holdt sammen, de ba og de ventet i tro til at Gud skulle gjøre
som Jesus hadde gitt løfte om.
Og bønnesvaret kom, løftet ble oppfylt idet Den Hellige Ånd på pinsedag kom og fylte alle de
som var samlet; "Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd.." (Ap.gj.2,4)
Vi som er i TO SKO står sammen i bønn og tro til at Gud skal komme med mektige
bønnesvar inn i alle ekteskapene, og vi venter på oppfyllelsen av Guds løfter i dette.
Bare Gud vet hvor lang tid det vil ta, men det Han har lovet vil skje i rette tid! Vi vil fortsette
å stå sammen, be og vente i forventning, for og med alle som er med! Og husk at ingen
tilfeller er for vanskelig for Gud! Kongenes Konge og Herrenes Herre har full kontroll uansett
omstendigheter!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fra andaktsheftet ..."Et Ord for Dagen":

Med Guds hjelp kan jeg……!

"....Med Guds hjelp kan jeg springe over murer." 2.Samuel 22,30.
Har det reist seg en "vegg" mellom deg og Guds velsignelser? For eksempel begrensninger?
Fortiden? Nederlag? Er arbeidet for stort og du føler deg liten? Reis deg opp og si: "Med Gud
kan jeg storme mot en kriger flokk, med Guds hjelp kan jeg springe over murer." I stedet for
å akseptere det dine øyne og alle dine sanser forteller deg, tro på de løftene Gud har gitt deg
i sitt ord. På den andre siden av "veggen" er det seier for deg. A.B. Simpson sa: "Du vil aldri
lære å tro i komfortable omgivelser. Det var etter at disiplene hadde vært igjennom stormen
at de sa, "Hva er dette for en? Både vind og sjø adlyder ham!" Mat.8,27. Han som sa at de
skulle komme ut i båten visste at det ville bli uvær, men han sendte dem ut likevel! Hvorfor?
For at deres tro skulle bli sterkere!
En liten gutt seilte over havet med sin far, som var kaptein på skipet, da det kom en
forferdelig storm. Bølgene kastet dem rundt og alle var fulle av frykt. Men gutten satt uredd
med øynene festet på et bestemt punkt. Når de spurte ham om hvorfor han ikke var redd,
svarte han, "Jeg har mine øyne festet på det lille vinduet, der står min far. Han er kaptein på
dette skipet. Han har vært gjennom mange stormer og jeg vet at han vil klare seg gjennom
denne også."
Vær glad! Du kommer til å klare deg gjennom denne stormen! Gud har lovet det. Tro det,
"med Guds hjelp kan jeg!"

Velsigne deg som elsker din mann tilbake til Jesus!
sms: Nå i april var en TO SKO-er på besøk på en bibelskole. Under besøket ble hun spurt om
hun kunne tenke seg å dele sitt vitnesbyrd i forhold til at hun står i tro for ekteskapet sitt.
Hun takket ja til det, og sa at hun da gjerne ville fortelle om TO SKO samtidig. Det gjorde
hun, og som respons på dette var det en av bibelskoleelevene som sendte en hilsen på sms
til en annen hun kjenner fra TO SKO:
"Hei! Har akkurat hørt et nydelig vitnesbyrd av ...... ! Gud velsigne de som elsker sin mann
tilbake til Jesus :-)"
Dette var virkelig en fin og oppmuntrende hilsen, ta den til dere!

Utdrag fra samtalene som en ”stander” fra Nord Irland hadde med Gud:
”Jeg klarte ikke å stoppe og gråte, men Gud sa: ”Stå fast!”
Jeg spurte hvorfor?
Fordi det står skrevet: ”De som sår med tårer skal høste med jubelrop.”
Salme 126,5
Jeg følte meg forrådt, avvist, forkastet og skamfull,
men Gud sa: ”Stå fast!”
Jeg spurte hvorfor?
Fordi min eneste Sønn, din Herre og Frelser Jesus Kristus, ble forrådt
med et kyss, arrestert, fornektet av Peter, spottet, slått, spyttet på, utsatt
for blasfemi og falske anklager, sviktet, forkastet og korsfestet på korset
på Golgata.
Og det står skrevet: ”Far, tilgi dem fordi de vet ikke hva de gjør.”
Luk.23,34
Jeg sa: ”Jeg har ingen styrke”, men Gud sa: ”Stå fast!”
Jeg spurte hvorfor?
For det står skrevet: ”For gleden i Herren er deres styrke.” Neh.8,10
Jeg følte meg svak og bekymret, men Gud sa: Stå fast!”
Jeg spurte hvorfor?
Fordi det står skrevet: ”Min nåde er nok for deg og kraften fullendes
i svakhet.” 2 Kor.12,9

Jeg sa: ”Det ser helt umulig ut!”
men Gud sa :”Stå fast!”
Jeg spurte hvorfor?
Fordi det står skrevet:

”For ingenting er umulig for Gud.”Luk.1,37

Sommerfest St.Hans, 23. juni, privat på Nesodden v/ Oslo
Påmelding

Himmelfest i Stavanger 07.07.12, kl. 16.
Tema: himmelen, brud møter brudgom, ekteskapet
Påmelding

Sommersamling på Grosås ved Kristiansand 7. – 9. aug.
Frank og Kari Åbyholm blir med oss der.
Påmelding.

Weekend for gjenforening på Høsbjør 5. – 7. okt 2012
Påmelding

---------------------------------------------------------Takk til alle som ber for oss! Vi er veldig avhengig av forbønn!
Takk til dere som har gitt oss pengestøtte!

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

TO SKO kontonr.: 1503.07.42572
Arnhild Gjendem konto: 0534.071.9257

