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Advent
Søndag 27 november er 1.søndag i advent.
Vi minnes at Gud ble menneske, Jesus Kristus ble født i en stall på
Betlehemsmarkene. Frelseren kom til jord! Han som er vår redning!
“Løft hodene, dere porter!
Og dere evige dører, løft dere,
så herlighetens konge kan dra inn!
Hvem er denne herlighetens konge?

Herren, sterk og veldig.
Herren mektig i strid.
Løft hodene, dere porter!
Og dere evige dører, løft dere,
Så herlighetens konge kan dra inn!
Hvem er denne herlighetnes konge?

Herren, hærskarenes Gud,
Han er herlighetens konge.”
Salme 24,7-10

Den nye pakt
Jesus er kommet for å gjenopprette…….
“Og historien om den nye pakt er historien om hvordan Herren vinner sin hustru
tilbake og hvordan tillitsforholdet og kjærlighetsforholdet gjenopprettes.
Jesus er ikke villig til å avfinne seg med Mose lov og våre harde hjerter.
Han er kommet for å gjøre noe med dem…
Denne Mose lov skal ikke lenger sperre oss inne i denne kriseordningen. Den er
en kriseordning fordi vi og våre ekteskap er i krise.
Men skilsmissen ble skapt der ved syndefallet; forbeholdet, tillitsbruddet,
tildekningen, baktanken.
Det var to mennesker som ville være gud- som grep etter selvbestemmelsen over
sitt liv. Slik gikk alt i stykker dem imellom og mellom dem og Gud. Slik ble
kimen lagt til alt som heter skilsmisse i vår verden. Det er selve
grunnskilsmissen.

Jesus er kommet for å åpne
veien gjennom krisen tilbake
til begynnelsen

, ikke bare for det enkelte mennesket,
men for mann og kvinne- gitt til hverandre av Gud.
I den nye pakt gjenopprettes det brutte gudsforholdet. I den nye pakt hersker
tilgivelsens makt…Likevel er jo Kristus kommet for å gjenopprette ekteskap.”
(Fra boken Himmelrikets nøkler av Børre Knudsen)
“De spurte ham: Hvorfor har da Moses bestemt at mannen skal gi sin
hustru skilsmissebrev før han kan sende henne fra seg? Han svarte:” Fordi
dere har så harde hjerter, har Moses tillatt dere å skilles fra hustruen.

Men fra begynnelsen var det
ikke slik…”
Mt.19,7 og 8.

“…for han visste selv hva han ville gjøre.”
Joh.6,6

Kom JESUS, smelt våre harde hjerter:
Bønn: Kjære Jesus!
Du kjenner mitt harde og ubarmhjertige hjerte og vet hvor fort jeg dømmer og
kritiserer mennesker jeg ikke liker eller dem som har såret meg.
Jeg ber deg fri meg fra min hardhet.
Gi meg et hjerte som lider med min neste, slik at jeg i stedet for å kritisere bærer
den andres svakhet og synd i bønn til Gud.
Sett meg i stand til å vise kjærlighet og vennlighet mot dem som er fiendtlig
innstilt overfor meg.
La den kjærligheten og godheten som du hver dag viser meg drive meg til å tilgi
mine medmennesker! Jeg tror at du har gjenløst meg til å elske med en
barmhjertig kjærlighet
Amen

Kom Jesus Kristus, gjenopprett oss,
våre relasjoner og familier og vår nasjon!

Åpne dørene for ham!
Gjør døren høy
Gjør døren høy, gjør porten vid!
Se, ærens konge kommer hit!
Han hersker over alle land
Og er all verdens Frelser sann.
Weissel/ Landstad

Bønn og faste natt og dag i hele november:
Hele november setter vi av til bønn og faste!
Vi vil prøve og dekke opp natt og dag med bønn.
Det er fortsatt ledig tid og også bra at mange ber samme tidspunkt!
Send inn på email: post@tosko.no.
Eva melder: Vi mangler folk til å be disse tidspunkt:
Slik det ser ut no trengs det noen til å be
onsd.2 fra 15-19,
lørd.5. fra 9-19,
søn.6. fra 9.30-14 og 15-19
Nest veke: mand.7 fra 8.30 -13 og 15-19
tirs. 8 fra 8.30 - 13
onsd.9 fra 15 - 19
tors.10 fra 8.30-9 og 15 -19
fred.11 fra 8.30 - 13 og 15 - 19
søn.13 fra 8.30 -13 og 15 - 19

Elles er det stort sett i dei same tidsromma videre utover måneden som ikkje er heilt
oppdekt.

Vi har opplevd stor gjenklang for dette initiativet fra TO SKOere over hele
landet. En dame fra sør skriver:
“Kjempe sterkt med bønn/faste i november, er på Guds hjerte, vi trenger å se
mange gjenoppretta familier nå, Gud er på ferde Han bare lengter etter å vise sin
allmakt, og all ære vil gå til Han, at vi ber for ektefellene, noen lever sammen
med andre, noen er gift, noen har bedd i 4,5eller 6 år, og ønsker de bare hjem
igjen det er ene og alene et verk av Jesus i våre hjerter, så all ære vil gå til
himlen, og det står at
Gud deler ikke sin ære med noenDET 2 ELLER 3 BLIR ENIGE Å BE OM DET SKAL BLI GITT OSS AV
VÅR FAR I HIMLEN
Klem fra meg,.”

“Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men
mot makter og åndskrefter, mot verdens
herskere i dette mørket, mot ondskapens
åndehær i himmelrommet.”Ef.6,12
Viktig:
Det er veldig viktig at vi dekker oss selv og alle våre kjære med Jesu Kristi blod
før vi går inn i denne krigen.
Og det er også veldig viktig at vi helliger oss før vi starter.
Hellige seg betyr at vi kommer frem for Gud med våre liv og lar han peke på oss
slik at vi ser om det er uoppgjort synd i våre liv, overfor Gud eller overfor
mennesker. Er det noen vi har løyet om, snakket stygt om, vært stygge mot.
Er det noe vi også må gjøre opp med? La ikke uoppgjorte ting hindre
bønnesvar!

“Stå opp, rop høyt om natten,
Når nattevaktene begynner.
La det komme fram for Herren det som fyller ditt
hjerte. Løft dine hender til ham og be om livet for
dine småbarn, som utmattet av sult siger om på alle
gatehjørner.”Klag.2,19

Ved tro!
(andakt av Egil Sjåstad, hentet fra avisen Dagen)
"Moses kunne ha hatt en lysende karriere i Egypt. Han kunne ha blitt ufattelig rik, fått stor
makt og en overveldende popularitet.
Han kunne ha sikret sin innflytelse ved å overkjøre konkurrenter. Han kunne ha levd i sorgløs
nytelse, vært omgitt av vakre kvinner,
arrangert fester med alskens underholdning, spandert sterke drikker. Han kunne ganske
enkelt ha gjort syndige fantasier til realitet.
Men Moses lot seg ikke friste. Han nektet. Han valgte en annen kurs. Han identifiserte seg
med Guds folk. I tøffe perioder kunne alt se
håpløst ut. Men han ga ikke opp. Han valgte lidelser framfor syndige nytelser, Kristi vanære
framfor popularitet, fattigdom framfor
Egyptens skatter.
Hvordan kunne du velge slik, Moses?

Svar: Han trodde på Guds løfter.
"Ved tro" så han fram til lønnen som ventet.
"Ved tro" aktet han Kristi vanære for den største rikdom.
"Ved tro" holdt han ut som om han så den usynlige(Hebr.11, 24-27).
Han valgte sin vei i lyset fra evigheten. Han levde etter
prinsippet:"Regn med din Frelser, så regner du rett".
Etter ham har mange gjort det samme valget. Det har kanskje
du også?
"Jeg har valgt å gjøre selskap med Guds enkle
vandringsmenn. Det må koste hva det vil, men jeg må hjem til
himmelen." "

Gud skal allting laga
Gud skal allting laga Eg må aldri klaga
Far meg ber i famn Han som ut meg valde
Og blant sine talde gav meg barnenamn
ser og vil det eg treng til,
ja, han styrer all min lagnad
både sorg og fagnad.
Oversatt av Anders Hovden

Meld oss når det skjer oppmuntringer og bønnesvar!
Det er hardt å stå i en bønnekamp der omstendighetene
sier noe helt annet enn de løftene Gud har gitt. Da er det
godt med oppmuntringer fra trossøsken.
Send inn så sender vi dem anonymt ut til oppmuntring
for mange andre!
Sommerstevne ved Kristiansand 7-9 aug. på Grosås.
Det kommer brosjyre, men sett av dagene!

Takk!
Takk til dere som støtter oss med bønner ,
oppmuntringer og penger!

Elsk Jesus ved å tro ham!
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 kontonr.: 0534 071 9257

