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“Salig er de som ikke ser, og likevel tror”
Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og

.
:” Fordi du har sett meg
tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel
tror.”Joh.20,29.
alt ser umulig ut Jesus sa til Thomas

De er velsignet, de som tror på bønnesvar når det ikke er NOE å se.
Noen er i den situasjonen at alt er håpløst. Det er ikke noe håp mer, all hjelp
må melde pass. Et menneske som vi elsker ligger for døden og legene kan ikke
gi noe håp. Døden synes uunngåelig. Alt håp er ute. Det miraklet man har bedt
for skjedde ikke.
Da kommer Satans horder for å angripe deg med frykt, anger og overveldende
spørsmål: ”Hvor er din Gud nå? Du ba til du ikke hadde flere tårer tilbake.
Du fastet. Du sto fast på Guds løfter. Du stolte på Gud.”
Tvilstanker kommer: ”Bønnen virket ikke. Troen virket ikke.
Ikke stol på Gud lengre- det nytter ikke.”
Tvilstanker på Guds eksistens begynner også å plage deg. Det har vært Satans
planer i århundrer. Noen av de mest gudfryktige menn og kvinner som noen
gang har levet har blitt angrepet av demoner slik.
Til deg som går gjennom dødens dal, hør disse ord: “Jeg er med deg. Jeg kan
ikke forklare deg hvorfor akkurat nå, men en dag vil du forstå. Da vil du se at alt
var en del av min plan. Det var ikke en tilfeldighet. Det var ikke en feil fra min
side. Hold fast. La meg få holde rundt deg i disse smertens timer.”
Gud har ikke sluttet å handle i godhet og kjærlighet! Når det ikke finnes hjelp
da vil hans kjærlighet seire. Fortsett å tro. Det finnes ikke noe annet håp i
denne verden.
Dette skrev David Wilkerson den dagen han døde 27.04.11.

Frydetonen går mot tronen,
Frydetonen går mot tronen, gjenlyd Lov og ære Herren være,
fjernt og nær han prises skal!
Alt det skapte, men fortapte, kan nå reises fra sitt fall.
Graven bever, Jesus lever, han som for vår synd var død.
Han har vunnet, livet funnet, og hans seir har endt vår nød.
Knust er slangen, løst er fangen, slokt av nåde helveds glød.
Det jeg skyldte, han oppfylte, min oppstandne Herre Krist.
Vredens luer mer ei truer, Gud min Fader er for visst.
Drept er døden, endt er nøden og beseiret Satans list.
Evig seier nå jeg eier alltid, Herre Krist, i deg.
Jeg har vunnet, du har funnet full rettferdighet til meg.
Skyld foruten kommer bruden nå med lovsang frem for deg.
Norsk salmebok nr 374

--------------------------------------------------------------------

“Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så
skal dere få alt det andre i tillegg.”Mt.6,33
“Men dette har jeg imot deg: Du har forlatt din første
kjærlighet. Tenk på hvor du sto før du falt. Vend om
og gjør de gjerninger du gjorde før!” Åp.2,4
Er det Jesus som er din store kjærlighet?
Hvem er din STORE kjærlighet? Er det ektefellen din som er din
STORE kjærlighet? Kanskje det er barna dine eller din karriere ?
Hvem er egentlig din STORE kjærlighet?

Å elske Jesus og søke hans rike, det skal være
det viktigste for oss!
Vi ber om gjenforening, men det å elske Jesus
er det viktigste!

Vi får meldinger:
“Takk for melding! Salme 46,11:”Fall til ro og kjenn at jeg er Gud”…For vi vet
at alt er mulig for Gud. Da kan vi se at det umulige blir mulig. Ikke se på
omstendighetene, men fall til ro hos Gud, Den Hellige. Han har kalt oss ved
evangeliet og opplyst oss med sine gaver. For Guds Ånd har bundet seg til Guds
Ord.Joh.16,13.Måtte vi alle som er i bønn bli velsignet i dag! Bamseklem fra
meg”.27.04.11.
“All ære til Jesus! Han kommer ikke for sent, men i rett tid. Det var
oppmuntrende å høre denne meldingen du sendte, oppmuntrende for oss som
venter i tro til Jesus. TAKK fra meg.”25,03,11
“Takk! Jeg tror og takker, men får hele tiden en følelse av å være helt dum som
holder ut uten at han gir grunn til noe å håpe på. Jeg vil bare tro det utrolige!
At miraklet må skje. Hilsen meg.” 20.04.11
“Hei! Vi er ikke kalt til å leve livet for vår egen del. Vi skal på banen å skrive
vår del av historien, legge til våre navn på lista over dem som brydde seg og
gjorde en forskjell. Gud er stor og Gud er klar.”04.04.11.
“Det er bare bønn som forandrer vårt perspektiv. Da får vi Kristi sinn, Jesu
holdning og perspektiv. Da føler vi Guds medlidenhet med menneskene.
Da elsker vi slik Gud elsker. Vi kjenner Guds makt, og Gud har gitt oss utfrielse
og åndelig autoritet. Og vi kan be og vite at Gud vil svare våre bønner. ”Stå
opp, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg. Se,
mørke dekker jorden, og det er belgmørkt over folkene. Men over deg skal
Herren oppgå, over deg skal hans herlighet åpenbare seg.”Jes.60,1-3.”
14.04.11.
“Det er svar underveis, engler kommer med bud. Om det drøyer det frem dog
skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud. Kall på meg og du hjelpen skal
få.”.22-05.10
“Jesiaia 45,2-3:”Jeg vil gå foran deg. Høyder vil jeg jevne; dører av bronse vil
jeg sprenge og bommer av jern vil jeg slå i stykker. Jeg gir deg skatter som er
skjult i mørket, og rikdommer gjemt på hemmelige steder, for at du skal vite at
jeg er Herren, Israels Gud, som har kalt deg ved navn”. Ha en god “stille uke”.
18.04.11
“Tusen takk Jesus lever han tilgir oss når vi er ærlige med våre liv jeg elsker
Jesus.”24.04.11

Takk til Egil og Wera !
Egil og Wera Johansen slutter i styret 1 juni i år. De har vært med i mange år og
gjort en viktig jobb! Vi takker dem for innsatsen i TO SKO og ønsker dem Guds
rike velsignelse over livet og oppgavene videre!
Be om at vi får inn de rette folka i styret etter dem!
Møter i Bergen
Det blir møter i Bergen torsdag 16 juni og fredag 17 juni.
Torsdag formiddag og kveld blir det åpne møter med tema:
”Ekteskap, skilsmisse og gjengifte”.
Fredag kveld blir det møte for skilte og separerte.
Dette er bare foreløpig informasjon. Vi kommer tilbake når vi vet mer om hvor
møtene skal holdes, tidspunkt osv.
Vedlegg
Avisa Dagen hadde intervju med en mann og ei dame som ber og står i tro for
sin ektefelle. Vi sender intervjuene som vedlegg .
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