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Hjem til kona!
Det er blitt en trend med gjenforening!
(Gresset var ikke grønnere!)
Jesus som elsker både kona, mannen og
alle barna- han ønsker at ektefellene skal
flytte hjem og elske sine ektefeller av
kjærlighet og lydighet til ham!
Det begynner å bli ganske lenge siden at
Moses fikk dette supre og viktige rådet av
Bibelens Gud på Sinai fjellet:
«Du skal ikke bryte ekteskapet»

Kjærligheten søker ikke sitt eget, blir ikke bitter,
gjemmer ikke på det onde…
1.Korinterbrev 13, 1-13:
«Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg
en lydende malm eller en klingende bjelle. Og om jeg eier profetisk gave og kjenner
alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men
ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og
om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det mig intet.
Kjærligheten er langmodig, er velvillig; kjærligheten bærer ikke avind,
kjærligheten brammer ikke, opblåses ikke, den gjør intet usømmelig, søker ikke
sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde; den gleder sig ikke over
urettferdighet, men gleder sig ved sannhet; den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler
alt. Kjærligheten faller aldri bort; men hvad enten det er profetiske gaver, da skal de
få ende, eller det er tunger, da skal de ophøre, eller det er kunnskap, da skal den få
ende. For vi skjønner stykkevis og taler profetisk stykkevis; men når det fullkomne
kommer, da skal det som er stykkevis, få ende. Da jeg var barn, talte jeg som et barn,
tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn; men da jeg blev mann, la jeg av det
barnslige. For nu ser vi i et speil, i en gåte; men da skal vi se åsyn til åsyn; nu kjenner
jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, likesom jeg også fullt ut er kjent. Men
nu blir de stående disse tre, tro, håp, kjærlighet, og størst blandt dem er kjærligheten».
Vi mennesker har den onde naturen i oss så vi greier ikke å være perfekte og
elske alle alltid, men « dere skal få kraft ……..» (Apostlenes gjerninger 2).
Jesus Kristus vil hjelpe oss som kommer til ham, til å se vår egen svikt, tilgi oss
selv og være overbærende og elske andre!
Be Jesus Kristus om å få kjærlighet til ektefellen om du ikke har den!
Be Jesus Kristus hjelpe deg å glemme den kvinnen og den mannen du ble
forelsket i, men som ikke er din!

Jesus vil hjelpe…….
Jesus står med åpne armer og sier: « Kom til meg alle dere som strever…..»

Fra Andktsboka :

«Se Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke
tunghørt til å høre.» Jesaia 59,1.

Det er mange mennesker som på sett og vis kan være kristne, men de går der så tynget av en enkel
bekymring, nød eller vanskelighet, som om det ikke var hjelp å få for dem. Det er som det skulle
finnes noen nød som Gud ikke kan hjelpe en i, eller som om Gud var død eller var blitt avmektig.
Men det er jo bare mørke, vantro og villfarelse når en kristen tror at han er kommet i for store
vanskeligheter til at han kan bli hjulpet.
Herren svarer ennå i dag: « Er min hånd for kort til å forløse, eller er det ingen kraft hos meg til å
frelse? Eller har jeg ikke lenger noe hjerte for dere? Hvor er deres mors skilsmissebrev som jeg har
jaget dere bort med? Eller hvem av dem som har noe å kreve av meg, har jeg solgt dere til? Det er
altså bare mørke og villfarelse når en kristen tror at han må være ulykkelig. En kristen behøver aldri
å være ulykkelig, ja, han kan ikke være virkelig ulykkelig.
For det første er allerede det å være et Guds barn en slik lykke at enhver ulykke ellers i livet- selv
om en ikke kunne få hjelp i den- i forhold til dette er som et lite sandkorn i forhold til hele
jordkloden.
Og for det andre kan Gud hjelpe i alle ting. Herrens høyre hånd kan forvandle alt. Og det som
Herren ikke vil eller finner for godt å forvandle, bør aldri gjøre et Guds barn ulykkelig. For det er
sikkert til den største lykke at det nettopp er som det er. Og apostelen sier jo også: « Vi vet at alle
ting tjener dem til gode som elsker Gud.»
Det er det store fortrinn som Guds barn har fremfor verdens barn, at hva som helst som hender, må
det nødvendigvis tjene til det gode. Verden kan vel ha mer gull og sølv, flere hus og gårder, mer mat
og flere klær, mer spøk og lystighet. Men den lykken som et Guds barn har, kan verden aldri få,
dette at alle ting skal tjene dem til gode. Nei, den bruker tvert imot alle ting til sin egen skade. Og
når den har det som best og kommer høyest opp, så har den ikke oppnådd mer enn å være en slave
under Satan og medarving til evig ild.
Når et Guds barn derimot har det som verst og er kommet dypest ned i prøvelsens og lidelsens
jammerdal, da sitter vel Job i sekk og aske og skraper sine sår, og Jeremias ligger i dynnet på
bunnen av hulen og Daniel i løvehulen, den fattige Lasarus i sår og filler. Men det er likevel ikke
verre fatt med dem enn at de er Herrens «øyesteiner», rettferdighetens barn, et hellig folk og det
eiendomsfolk som til slutt skal bæres av engler til «Abrahams skjød.»
Se, på denne måten kan Guds barn aldri være ulykkelig. Ulykken selv må tjene dem til gode. Og
hva mer er, selv synden, som er det største onde, skal ikke fordømme dem. Djevelen overvinner
dem ikke, og døden skal ikke skade dem. Tvert imot må alle disse fryktelige fiender på Herrens
vink tjene dem til gode.
Vi ser av dette at det ikke finnes noen nød som Gud ikke kan hjelpe en i. Det finnes ikke noen makt
som kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Det finnes ikke noen fiende som
kan rive Kristi får bort fra ham.
En kan bli hjulpet i alt så lenge en søker hjelp hos Herren……
(Rosenius)

En kvinne gjorde nettopp det, hun søkte hjelp hos Jesus
og han ga henne følgende hjelp:
"Gud ga meg en "nøkkel" en gang da jeg ble så fortvilet og trist etter å ha sett et bilde av hun som
jeg ikke kunne få ut av tankene (min manns nye flamme). Jeg gjorde som Gud sa: Jeg sa til djevelen
at hver gang han plaget meg med bildet av henne, så ville jeg be om frelse for henne. Jeg gjorde
som jeg sa, og det snudde ganske fort fokuset til nød for hennes sjel og bønn om at hun måtte vende
om og bli frelst. I tillegg glemte jeg ganske snart bildet jeg hadde sett og hvordan hun så ut.
Djevelen vil at omstendighetene skal bryte oss ned og gjøre oss så motløse at vi ikke makter å be og
stå fast i tro til Gud. Han sender stadig brennende piler for å ramme oss (og han vet hva som sårer
oss mest). Men ved å be for de i stedet for å synke ned i fortvilelse, så er det som om den brennende
pilen blir snudd i luften og sendt tilbake til djevelen. For det siste han vil er at vi ber for de som har
sviktet og såret oss." Hilsen en TO SKO - er.

Halleluja! 118 personer liker oss på Facebook!
Dette øker fra dag til dag!
Her er lenken om du ikke har funnet oss på Facebook:
https://www.facebook.com/StiftelsenTOSKO?fref=ts

10 årsjubileum feires 2. nov. i Ris menighetshus (like ved Ris kirke) kl.11-21.
(T-bane nr.1 til Ris, kirken ligger like ved stasjonen).
Undervisning, vitnesbyrd og forbønn!
Vi «kunngjør en høytidssamling og roper ut en hellig faste» (Joel 1,14) den dagen. Hvis du ikke kan
faste av ulike årsaker, ordner du deg i tilfelle med matpakke selv. Vi sørger for drikke.
Vær velkommen! Husk påmelding innen 10. okt.!

Takk til dere som støtter oss i forbønn og økonomisk!
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