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“Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er
velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er ikke
hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt
eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde.
Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i
sannheten.
Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt…”
1 Kor.13, 4-7
Sann kjærlighet er opptatt av ektefellens liv og lykke, og andre
menneskers liv og lykke, uten tanke på å få noe igjen.
Fordi målet vårt er den andres liv og lykke blir vi ikke skuffet eller såret,
sint eller misunnelig fordi sann kjærlighet er ubetinget(du får den HELT
uten å fortjene den).
“I ulykkelige ekteskap er det mangel på ubetinget kjærlighet,” leser vi i
boka ”Real love”. “Kontroll og konstant mas og forventning om at den
andre skal forandre seg, er symptomer på det,” leser vi i samme bok.
Alle trives vi mye bedre ved å bli elsket enn ved å leve med stadig mas
og krav om at vi må forandre oss( bli elskverdige).
Jesus Kristus elsker oss alle med en slik ubetinget kjærlighet. Ingen av
oss fortjener denne kjærligheten fra ham!
Denne ubetingede kjærlighet vil Jesus at vi skal bringe videre til andre!

Men først må vi ha mottatt den selv!

Hos Jesus får du denne ubetingede
kjærlighet:
Jesus Kristus ga sitt hjerteblod av kjærlighet til deg da han døde på
Golgata!!!

“Må Kristus ved troen bo i deres hjerter
og dere stå rotfestet og grunnfestet i
kjærlighet. Må dere sammen med alle
de hellige bli i stand til å fatte bredden
og lengden, høyden og dybden, ja
kjenne Kristi kjærlighet som overgår all
kunnskap.” Ef.3,17-19.
Ta deg tid med Jesus, la han få elske deg, la han få lege deg og trøste
deg og gi deg nytt mot:

“Kom til meg, alle dere som strever
og bærer tunge byrder, og jeg vil gi
dere hvile.” Matt.11,28.
Ved Jesu føter ei stille stund når ordi kjem frå hans eigen munn
Når eg med Jesus åleine er. Då er det hugnad å leva her.
Kvar fins tein fagrare stad på jord! Kvar høyrest visare sanningsord?
Når eg med Jesus åleine er. Då ynskjer eg ikkje meire her.
Her må det tunge og vonde fly. Her vert eg alltid i striden ny.
For eg med Jesus åleine er. Kven kan då standa imot oss her.
Matias Orheim

Vi får meldinger:
“Åpb.3,11:”Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din
krone. ”Ønsker deg en god dag”Hilsen meg.”
“Gud som stiger ned her og nå….griper suverent inn i våre familier!
Hilser med Jes.64:”Å, om du ville kløve himmelen og stige ned så fjellene skalv
for deg, som når ild setter tørre kvister i brann, og ilden får vannet til å koke.
Da skulle dine fiender få kjenne ditt navn og folkeslag skjelve for ditt åsyn, når
du gjorde under som ingen ventet, og steg ned så fjellene skalv for deg.
Fra gammel tid har ingen hørt- det er ikke kommet oss for øre, og ingen har sett
med sitt øye noen annen gud enn deg som kan gjøre slike ting for dem som
venter på ham….”
Grip inn Herre….i våre familier! Kom Herre med din kjærlighet. Vi ber om din
vilje. Hilsen meg.”
“Den samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham.”Rom.10,12.Vår
fattigdom gir oss anledning til å stole på Guds rikdom, vår svakhet gir rom for
Guds kraft, vår hjelpeløshet gjør at vi kan overgi oss i Hans trofaste Faderarmer
for å bæres både over dyp og høyder. Måtte vi slippe vår egen vilje, som alltid
gjør motstand og vil gå sin egen vei og overgi oss til Guds vilje som alltid er god
og fullkommen. Mvh. ”.
“Kjære deg: Sørg o kjære Fader du, jeg vil ikke sørge. Ikke med bekymret hu,
om min fremtid spørge. Sørg du for meg all min tid, sørg for meg og mine. Gud
allmektig, nådig, blid, sørg for alle dine. ”Ha en god søndag ”
“Da Moses sto der fortvilet ved havet, gikk Moses den vei han alltid gikk: Han
ba. Og Gud svarte. For Gud hadde råd: ”Frykt ikke! Stå nå her og se Herrens
frelse, sa Moses. ”Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. ”Det er
ikke lett å bli stille ved håpløshetens strandbredd, men det den eneste redning.
vestlending
“Herren drev havet bort med en sterk ørkenvind som blåste hele natten.”
2 Mos.14,21.Du ser det ikke, men “hele natten” utfører Gud sitt verk i ditt liv,
når du tror på ham. Dagen åpenbarer Guds verk som han har gjort for deg.”
“Takk for god melding! Guds Ord er fantastisk! Løftene rokkes ei…..”
“Takk førr goe or. Arnhild! Klæm ifrå mæ”

Kjære alle sammen!
Etter å ha vært med i styret for "Stiftelsen TO SKO" i 5 år, har vi funnet det rett å avslutte
denne tjenesten nå.
Ved denne anledning vil vi gjerne få takke hver enkelt vi har fått møte og for et godt
fellesskap og samarbeid. Vi er Gud takknemlig for at det fortsatt er mennesker som tror og tar
Bibelens og Jesu ord om ekteskapet på ramme alvor og som er villige til å betale prisen. Vi
ber for dere om at Herren Jesus skal gjøre sin gjerning i begge parter og gi et herlig bønnesvar
i den rette tid!
Selv om vi nå trer ut av styret, har vi sagt oss villige til å være kontaktpersoner for Vestfold.
Vi anbefaler oss til deres forbønner.
Til slutt vil vi at dere særskilt skal ha Arnhild med i deres forbønner. Hun står virkelig i en
tøff åndskamp og derfor er det viktig å støtte, trøste og oppmuntre henne!
Så ønsker vi dere, hver enkelt, Guds rike velsignelse og hjelp i hverdagen!
Med vennlig hilsen Wera H. & Egi W.l Johansen
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Husk TO SKO møtene
i Bergen 16 og 17 juni
i Florvåg bedehus, Askøy!
Du som ikke kan komme fordi du bor for langt borte eller fordi det ikke passer på annen måte: Be for oss!

----------------------------------------------------------------------------Takk til alle som har støttet oss med bønn, økonomi og annen hjelp!
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