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Kjære deg som går med TO SKO!
Det er smertefullt å bli forlatt av sin ektefelle, og det er smertefullt å se barnas og
ungdommenes lidelse ved at far eller mor flytter hjemmefra. Det er også smertefullt
når barna må flytte fra hjemmet sitt fordi den gjenværende ektefellen ikke greier å
beholde barndomshjemmet. Uendelig smertefullt er det også å oppleve de pendlende
barna, som pendler mellom mor og far. Skilsmisse forårsaker MYE smerte!
I dette nyhetsbrevet har vi valgt å ta med stoff om den lidende, forfulgte kirke. Vi kan
kanskje lære noe av hvordan de takler sin nød og smerte.
Ved at du er villig til å stå i smerten, be for din ektefelle og be om gjenforening, kan
du være med å vise bildet av hvem Kristus er og hva evangeliet egentlig handler om.
Les mer om det i det lille stykket som heter: "Et bilde av Bibelens Gud."

Han bærer deg.
(Av Rita Aasen)
Du er
i Herrens armer.
Han bærer deg i alt.
Han slipper deg aldri
og forlater deg ei.
Han vokter deg dag og natt.
Du var villet og ønsket av Herren selv –
og så betalt med Hans Golgata blod.
Han bærer deg varsomt,
som en dyrebar skatt.
Så vær ikke redd
og mist ikke motet,
Han bærer deg gjennom alt.

Gud gjør det
umulige mulig!
“Men Jesus så på dem og sa til dem: For mennesker
er dette umulig, men for Gud er alt mulig.” Mt.19,26
En av våre forbedere ble erklært frisk i dag 03.10.11!Vi takker Gud
for hans under! Diagnosen var kreft med spredning, og det var så
alvorlig at hun ble oppgitt, selv av ekspertene! De regnet bare med
at hun kom til å dø, derfor fikk hun først bare smertestillende
medisiner og ingen behandling. Hun ble overført til et annet
sykehus, de satte i gang behandling, og nå er hun erklært frisk.
Kreften er borte! Gud har grepet inn og gjort mektige undere!
Halleluja!*Halleluja!*Halleluja!*Halleluja!*Halleluja!*Halleluja!*
--------------------------------------------------------Sakset vitnesbyrd om gjenforening:
“Jeg sto i tro litt over et år og ba om gjenforening for min familie. Så,
helt plutselig rett etter en rettsak vi hadde, og den dagen vi formelt
skulle bli skilt, dagen etter at en mann hadde gitt meg en drøm han
sa Gud hadde gitt ham som sa at jeg ikke skulle bli skilt, da kom
mannen min ved Guds nåde og ved Guds store mirakel hjem.”
Gud er underfull, IKKE GI OPP!
Selv om alt ser håpløst ut, pris Gud for gjenopprettelse av ditt
ekteskap!

Velkommen!

Til dere som er ny i TO SKO:
Vi står
sammen med dere i bønn og tro til Herren om frelse, under
og mirakler og Guds herlige, fullkomne verk! Selv om vi bor
spredt utover landet, så ber vi sammen for hverandre, våre familier, om
Guds velsignelse og beskyttelse over ekteskapet som Guds livslange
ordning mm.

«Vet du det ikke, eller har du ikke hørt
det? Herren er den evige Gud som skapte
jordens ender. Han blir ikke trett, han blir
ikke utmattet, hans forstand er
uransakelig.» Jes. 40, 28.
Om du har stått i tro og ventet på Guds mirakel inn i ekteskapet ditt i 3mnd, 1 år,
10 år, 20 år... ja uansett hvor kort eller lang tid, så skal du vite at Guds armer blir
ikke utmattet av å bære deg. Om det føles slik eller ikke, så er du alltid trygg i Guds
armer og du kan hvile tillitsfullt der! Siden Han har full oversikt og kontroll, så
slipper du å frykte og bli motløs.

«Med sine vingefjær dekker han deg,
og under hans vinger finner du ly.
Hans trofasthet er skjold og vern.»
Sal. 91, 4
**********************************

Forfulgte kristne
De fleste i TO SKO kjenner kanskje til forholdene som den forfulgte, kristne kirke
lever i verden rundt. De enorme og urettferdige lidelsene for kristne kvinner, menn,
barn og menigheter er så omfattende at vi knapt kan fatte det. Vi har mye å lære av
hvordan de forfulgte kristne takler sin livssituasjon, sine fiender og ikke minst
hvordan Gud er med de gjennom disse skremmende og vanskelige omstendighetene.
De forfulgte klynger seg til løftene i Guds Ord, de oppmuntres av brev og hilsener fra
kristne søsken og har stor tro på bønn. Når de blir spurt om hvordan vi kan hjelpe de i
deres nød, så sier de: «Be for oss!» Dette er også nøkler for oss i TO SKO: Guds Ord,
bønn og fellesskap/støtte fra hverandre!
Vi tar med et par avsnitt fra Åpne Dører`s blad for september (bladet sendes ut gratis,
er kortfattet og lettlest. Kan bestilles på nettsiden til ÅD eller gi oss beskjed om
ønskelig):

«Livet er fortsatt veldig vanskelig for alle nordkoreanske kristne.
Mennesker dør av sult og sykdom. Hvert år blir kristne arrestert, torturert,
sendt til arbeidsleirer eller henrettet. Det ser ut som om morgendagen
aldri kommer. Men kristne kan gjøre èn ting som de fleste andre nordkoreanere ikke kan. Når mørket omgir dem, ser de opp mot himmelen.
De vet at deres himmelske Far våker over dem. «Det finnes muligheter for
at vi faller ned i fortvilelsens avgrunn dersom vi kun ser på virkeligheten
rundt oss,» skrev en kristen. «Men Jesus frelser oss fra den. Vi forsøker å
være konstruktive, uansett hvilken situasjon vi står overfor. Vi vil vandre
mot den evige himmel, hvor Jesus har gjort i stand et sted for oss.» (ÅD)
Noen ganger kan det kjennes ut som om «ingen har det så ille som meg», mørket
kjennes altfor tungt og Gud så fjern. Mange i TO SKO kan kjenne det slik til tider, og
dette er selvfølgelig følelser som ikke skal fortrenges; det er viktig å kunne kontakte
noen for forbønn og en samtale når behovet melder seg. Men av erfaring fra flere, så
kan det også hjelpe å flytte fokuset bort fra seg selv og egne omstendigheter og f.eks.
over på de som blir forfulgt for sin tro, de som risikerer sine liv fordi de ikke vil
fornekte Jesus men fortsetter å tro og dele sin tro både ute og inne av fengselet.
«Når mørket omgir dem, ser de opp mot himmelen. De vet at deres himmelske Far
våker over dem.»
Og tenk at selv i disse mørke tider som nord-koreanske kristne erfarer, så går Guds
rike frem i landet. Gud har all makt tross ondskapens makt som vil ødelegge for Guds
barn.
Så kan vi vite at Gud som ser og våker over den lidende kirke, Han ser og våker over
oss i våre lidelser. Det har vi Hans Ord på, bl.a i Salmene:

«Herren er en borg for den undertrykte, en borg i nødens tider. De
som kjenner ditt navn, stoler på deg, for du har ikke forlatt dem som
søker deg, Herre.»
Sal. 9, 10-11.

«Du har sett det. For du ser ulykke og plage, og du tar det i din
hånd. Til deg overgir den vergeløse sin sak, for du er den farløses
hjelper»...... «Herre, du har hørt de saktmodiges begjæring. Du
styrker deres hjerte, du vender øret til.»
Sal. 10, 14 og 17.

ET BILDE AV BIBELENS GUD
Når du står i tro og stoler på Guds gjenopprettelse og helbredelse av ditt ekteskap, er
dette ekstremt provoserende for fienden og mørkets rike.
Grunnen til at det er sterkt støtende på mørkets krefter er ikke fordi fienden bryr seg
nevneverdig om ditt ekteskap. Vet du hva han virkelig bryr seg om? Guds bilde som
er iboende i ekteskapet er det fienden er ute etter å ødelegge.
Iboende i ekteskapet er bildet av Gud. Paulus sier at om du vil se hvordan Jesus
Kristus behandler sin menighet, sin brud, se på ekteskapet!
Hva er budskapet fienden stadig formidler ved å ødelegge ekteskapet?
Om du forkaster meg, forkaster jeg deg!
Om du er utro mot meg forkaster jeg deg og finner meg en ny partner!
Om du ikke holder mål etter min standard forkaster jeg deg og finner meg en annen.
Hvor mange forstår at dette er det motsatte av evangeliet, det motsatte av Guds
hjerte?

Guds evangelium sier; jeg vil aldri forlate deg og aldri forkaste deg!
Men hva er det som foregår, til og med blant kristne? Alle betingelsene; om du gjør
dette mot meg kan jeg med rette forkaste deg og finner meg noen andre!
Dette er det motsatte av evangeliet og gir ut et helt galt budskap!
Det sanne budskapet er: Jeg vil aldri forlate deg og aldri forkaste deg!
Dette budskapet er avbildet i ekteskapet!
Det aller sterkeste bildet av evangeliet vi har her på jord er en som holder en pakt!
En som er trofast mot sin ektefelle selv om denne ikke er trofast.
Hvor vanskelig er det å elske noen som elsker deg? Hvor vanskelig er det å være
trofast mot en som er trofast mot deg? Det er ikke vanskelig.
Evangeliets budskap, selve sakens kjerne, det Jesus sier til oss er:
Jeg vil være trofast mot deg selv om du synder mot meg!
Jeg vil være trofast mot deg når du forlater meg, forkaster meg, spotter meg, går imot
meg. Mine armer er fremdeles åpne: Jeg elsker deg!
Hele resten av verden sier:
Om du forkaster meg kaster jeg deg ut og finner meg en annen.
Om du ikke gjør det du skal mot meg så gjør ikke jeg heller det som det var
meningen at jeg skulle gjøre mot deg.

Evangeliet er totalt annerledes! Evangeliet er: Når du gjør det rette overfor meg
elsker jeg deg og verdsetter deg. Når du gjør det gale mot meg elsker jeg deg og
verdsetter deg. Dette er det fantastiske evangeliet!
Hvor ser du bildet av dette?
Når mennesker velger å være trofaste og holde løftet i ekteskapspakten selv om deres
ektefelle velger å ikke være trofast, er dette et bilde på evangeliet, på hvordan Jesus
behandler sin brud.
Mens det motsatte er å gjøre vondt mot de som gjør vondt mot oss. Gi igjen med
samme mynt! Dette gjør at relasjoner bygger på prestasjoner og krav og ikke nåde og
kjærlighet.
Dette er et helt feil bilde, et feil budskap som blir forkynt i vår tid.
Hvorfor skal du stå for ditt ekteskap?
Det er ikke bare ditt ekteskap og det å få tilbake din ektefelle som gjelder. Det
handler om Jesus Kristus! Om hans rike! Om hans herlighet! Det handler om hans
ære! Det handler om å være et profetisk bilde av hvordan Jesus behandler sin brud,
sin menighet. Dette er det det handler om! Ved å velge å stå i tro og holde ektepakten
har du valgt å være et profetisk bilde av hvordan Jesus behandler sin brud. Hans pakt,
hans bud og løfter til oss er ikke avhengig av at vi skal klare å holde alle budene.
Guds evangelium står ikke og faller ikke på grunn av oss, men på grunn av hans ord.
Han kommer til å holde sitt ord til oss om vi holder det eller ikke. Er ikke det sant?
Jo, sikkert og visst!
Hvor ser vi dette bildet? Ser vi det i forretningslivet, i politikken, ser vi det i
familien? Hvor ser vi dette bildet? Bildet er i ekteskapet. Hva er bildet? Jeg gjør hva
jeg har sagt enten du gjør det eller ikke. Min trofasthet bygger på mitt ord ikke på
dine handlinger. Dette er bildet av evangeliet.
***************************

Vi gjengir deler av en oppmuntrende profeti gitt av Francois Botes,
Flekkerøy 11. mai 2011:
«Jeg ser at Gud sier det kommer en vekkelse over den lokale familie og mennesker vil si:
Vi vil tilbe Gud som en familie. Og jeg ser at Gud sier at det vil være en sterk bevegelse
fra nord til sør i hjemmene og mennesker vil si vi vil leve vårt hjem som en menighet.
Jeg ser at Gud sier det kommer en sterk bevegelse i nasjonen av fedre som reiser seg og
blir fedre. Herren vil komme over hele nasjonen. Jeg ser fedre samles og de sier vi må ta
tilbake det ansvaret som Gud har gitt oss og vi vil ikke tillate at fienden slår vår
familie ut. Menn vil reise seg til å bli krigere. Gud vil reise seg og bli sterk.
Så Herre i kveld takker vi deg for at ditt blod har brutt forbannelsen fra fienden. Vi
takker deg Herre at fra nord til sør for at kraften av Jesu blod blir stående.»

Sms-er:
- «Kjemp for alt hva du har kjært. Dø om så det gjelder. Da er livet ei så
svært, døden ikke heller.» - - - «Tett ved sida mi går Jesus, alltid vil Han
vera der.» :-)Hilsen meg fra Nordmøre.
- Takk for meld. Gud er suveren!! Vi formår alt i ham. Det gjelder å ikke gi
opp. God helg fra Jæren
- Nei. Never give in! Halleluja!!! Bærum
- Tusen tusen takk for en veldig trosstyrkende hilsen! Er til veldig hjelp når
man ber for et av sine barn om det samme. Gud velsigne deg og alle som
er sammen og ber. Ha en god uke. Mange hilsner fra meg
- Kjære deg som går med TO SKO! «Hans banner over meg er
kjærlighet.» Høys.2,4. Med tillatelse fra ung mor deler jeg dette: «Da jeg
ble separert fra mann nr 2, spurte jeg Jesus hvor jeg skulle flytte. Han
viste meg det, og jeg flyttet dit uten å skjønne hvorfor. Jeg ble minnet om
min første mann som bor her. Møtte TO SKO, leste på hjemmesida og
forsto at jeg skulle gjenforenes med min første mann eller leve alene. Nå
har jeg lest Bibelen nøyere og ser at den åpner ikke for at jeg kunne gifte
på nytt.» La oss takke Gud for hva Han har vist og be for henne! Hun er
veldig takknemlig for TO SKO!» Vend tilbake Israel, du frafalne, sier
Herren...Bare erkjenn din misgjerning.»Jer.3,12 og 13. Velsignet
bønnedag i morgen! Gud gjør mektige ting iblant oss i sin store nåde! La
oss elske Jesus, Han som elsket oss først! Mange hilsen Arnhild
- Takk for mange fine tilbakemeld på dagens TO SKO melding! Jeg skulle
ønske jeg kunne dele alle m dere! Velger bare den unge morens
kommentar: «Takk, bra! Det er enormt viktig arbeid TO SKO gjør, da det
er så lett å bli forført på dette området fordi så få understreker hva
Bibelen sier om skilsmisse og gjengifte. Gud vil jo vi skal be etter Hans
vilje, da har vi løfte om bønnesvar :-) Sannheten setter fri og Guds fred
strømmer inn.»(ung mor)Dette inspirerer! Må Gud gi oss hjelp m arbeidet
videre! Jeg tror vi skal få se STORE ting, mange gjenforeninger og flere
krigere som reiser seg for Jesus! Anhild
- «Dette har eg skrive til dykk så de skal vita at de har evig liv, de som trur
på Guds Sons namn. Og dette er den frimodige tiltrua vi har til han, at
dersom vi bed om noko etter hans vilje, så høyrer han oss, kva vi så bed
om, da veit vi at vi har fått bøneemna våre oppfylte hjå han.» 1.Joh. 5, 1315.

- “Vi vet at slik som dere har del i lidelsen, så skal dere
også ha del i trøsten”2Kor.1,7.Når nøden blir til
bitterhet blir den til kreft i sinnet. Men når nøden blir til
bønn blir den til kraft i sjelen!” Helsing frå Sunnmøre

BØNN NATT OG DAG I EN MÅNED
En som har stått med oss fra start i 2003 fikk fra Gud at vi skal be sammenhengende i en
mnd. Like etter at hun nevnte det, kunne vi lese om gjenforeningsarbeidet i England der de
fortalte at de hadde bedt sammenhengende i juni. De hadde ikke greid å fylle ut riktig alle
netter og dager, men det ble bedt.
Er det noen av dere der ute som kan tenke seg å ta ansvaret for organiseringen eller komme
med ideer til hvordan vi kan organisere dette for å få til bønn sammenhengende i en måned.
Det hadde vært VELDIG VIKTIG å få til det før jul.

Danmark
Vi er blitt kontaktet fra Danmark, der det er stort behov for tilsvarende
arbeid. Vi ble spurt om vi kan bidra til å starte TO SKO der! Halleluja!! Er
det noen som kjenner på kall til å hjelpe oss med dette, så ta kontakt! Be
gjerne om at det legger seg til rette dersom vi skal bidra med det!
-----------------------------------------------------------

Hjertelig takk til alle som har støttet oss med bønn, økonomi
og annen hjelp!
Gud velsigne dere tilbake!

Gjenreis familien!
Far, mor og barn

Hilsen TO SKO v/ Arnhild Gjendem

Mob: 95 03 53 61
Hjemmesde: www.tosko.no
Email : post@tosko.no
TO SKO kontonr.: 1503.07.42572
Arnhild Gjendem kontonr.: 0534 071 9257

