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Kjærligheten søker
ikke sitt eget…..
1.Kor.13

Jesus Kristus oppga status og
bekvemmelighet og ble født som et lite barn.
Han oppga sitt eget for deg, fordi han elsker
deg så høyt…..

«Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en
stor glede, en glede for hele folket:
I dag er det født dere en frelser i
Davids by; han er Messias, Herren…..»
Luk. 2, 10 og 11

En glede for hele folket….Luk.2,10
Hele Norge står stille, butikkene stenges, skoler og universitet er
stoppet i god tid før høytiden, offentlige kontorer stenges og kinoer
og utesteder lukkes for julehøytiden!

Jeg synger julekvad, jeg er så glad, så
glad
Min hjertens Jesus hviler i stall og
krybbe trang, som solen klare hviler
han på sin moders fang.
Han er frelser min! Han er frelser min!
Størsteparten av innvandrne som kommer til Norge er kristne. Er
du kristen spurte jeg en innvandrer fra Eritrea? «Of
course¨(selvsagt)» svarte han.
Flere innvandrere, spesielt fra Afrika har stått med oss i bønn for
gjenforening av ektepar! De har vært til stor oppmuntring og hjelp
for oss!
Men det finnes bare en sann Gud! Spesielt muslimene er opptatt av
å påpeke at vi har samme gud, men det stemmer ikke! Islams
Allah har ingen sønn! Det er IKKE samme gud! Muslimene
omtaler en annen Jesus, en Jesus som er profet. Profeter er
mennesker som får budskap å gå med fra Gud. Bibelens Jesus er
Gud og ikke bare et menneske!

Jesus Kristus:«Ingen kommer til
Faderen uten gjennom meg» Joh. 14,6.
Det er radikalt og sant!

«I dette er kjærligheten, ikke at vi har
elsket Gud, men at han har elsket oss og
sendt sin enbårne Sønn til verden , for at vi
skal leve ved ham.» 1 Joh, 4, 10

Jeg synger julekvad, jeg er så glad, så
glad !
Han er frelser min! Han er frelser min!
Ekteskapet er et bilde på forholdet
mellom Jesus Kristus og menigheten!
Ekteskapet skal vise denne kjærligheten
som ikke søker sitt eget…..
«Jeg vil aldri svikte deg og aldri
forlate deg!»
Ekteskapet – Bibelens Guds supre design !
For at mennesket skulle ha en partner, et menneske man skulle
våge og slippe helt nær, designet Bibelens Gud ekteskapet, for å gi
mennesket en man skulle dele alt med, hele seg, det mest intime.
For at ekteskapet skulle være et HELT trygt fellesskap, bruker Gud
paktsbegrepet: ektepakten. Pakt er sterkt! Pakt varer til døden.
Inngår man pakt med noen skal man vite at man kan være HELT
trygg ! «Jeg vil aldri svikte deg og aldri forlate deg inntil døden
skiller oss ad ! »
Ekteskapet er en pakt mellom en mann og en kvinne inntill døden
skiller ad !
Egoismen og begjæret vil bare bruke andre mennesker for å
tilfredsstille sine egne lyster og begjær, men kjærligheten søker
ikke sitt eget…..Ved Guds hjelp kan vi lære å elske andre med en
kjærlighet som ikke søker sitt eget, men den andres beste….
Når begge ektefeller søker DEN ANDRES beste, vil de begge bli
elsket…….

God jul !
TO SKO utlyste tre døgn i bønn og faste for julen: 26-28 nov.
Noen fastet litt, andre fastet ikke og andre mye, mange tok flere bønnevakter a 2 timer
mens andre ikke fikk det til, men tross alt -vi sto sammen i bønn for familiene i julen!
Derfor har vi forventning til Gud om hans inngripen og hjelp!
Måtte det bli mange familier som feirer jul sammen med Jesus, så han får husrom og
plass! Der Jesus Kristus er der er det tilgivelse, overbærenhet, godhet, vennlighet, og
kjærlighet og frihet og alt det gode, fordi Jesus ER god!
Der Jesus får husrom blir det ikke så mye plass til mitt eget for kjærligheten søker ikke
sitt eget…….

Takk til dere som har bedt for -og sammen
med oss dette året, og takk til dere som har
støttet oss økonomisk!
Må Gud velsigne dere !
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