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Gud renser og Gud svarer…..
En mann som ikke lenger hadde kontakt med sin kone, opplevde å få kontakt med kona og de ble
enige om å prøve på nytt…..
En dame som hadde flyttet hjemmefra opplevde slik uro og ufred i sitt indre over valget hun gjorde
at hun bestemte seg for å flytte hjem……

«Og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal
bære mer frukt.» Joh.15,2.
Vi har opplevd store under m.h.t. gjenforening av familier! Men vi skal få oppleve mye mer om vi
lar oss rense, slik at ikke uoppgjort synd får stenge for Guds inngrep og bønnesvar!
Bærer du på en byrde av uoppgjort synd? Skynd deg til Golgata, bekjenn din synd for Gud og
eventuelt for mennesker.
«Å oppleve under er å komme i kontakt med den hellige Gud, altså med den fortærende ild som
ikke tåler noen synd.(«Herren din Gud er en fortærende ild» 5Mos.4,24.) Etter at vi gjennom den
praktiske etterfølgelse fikk se Guds under, opplevde vi ofte at tukt og dom fulgte hans herlige
inngrep. Slik også i tiden før ……» Mutter Basilea.

«Men dersom vi bekjenner våre synder er han trofast og
rettferdig så han tilgir oss syndene og renser oss for all
urettferdighet.» 1. Joh.1,9.
Vi må inn for Gud med våre liv. Men vi har og fått en felles synd som må renses ut av Stiftelsen TO
SKO: åpenhet for gjengifte. Vi har opplevd en tydelig renselse på det før, men da bare innad i styret,
nå gjelder det alle som står på listene våre og som får tilsendt sms og nyhetsbrev. Om du som får
tilsendt sms og nyhetsbrev fra oss i TO SKO er åpen for gjengifte og tror at Gud kan tillate det om
så bare i enkelte tilfeller og du ønsker å stå fast på dette standpunkt, da må du gi oss beskjed fordi
da er ikke vi lenger noe tilbud for deg. Men om du er usikker, du opplever at du vet for lite om tema
og vil ha mer informasjon, så kan vi hjelpe deg med det. Gi oss beskjed!

Etter et oppgjør innfor Gud, etter en renselse, leser vi gjentatte ganger i Bibelen at da grep Gud inn:

«Og Samuel sa til hele Israels hus: Dersom dere vender om til Herren av hele deres
hjerte, så få de fremmede guder og Astarte –bildene bort fra dere og vend hjertene til
Herren og tjen ham alene! Så skal han fri dere fra filistrenes hånd.» 1 Sam.7,3

«for han visste
selv hva han
ville gjøre.»
Joh.6,6
--------------------------------------------------------------------------------------Vi får sms:
«Sitter her og leiter etter ord fra Bibelen jeg blei minna om i dag- noe med at «Han
fyller all vår trang»- og midt i leitingen kom jeg over dette fantastiske ordet:

«Må han gi deg det ditt hjerte begjærer og fullføre alle dine
planer! Vi vil juble over din frelse og løfter seiersmerket i
vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner!
Nå vet jeg at Herren frelser sin salvede.
Han svarer ham fra sin hellige himmel med frelsende
storverk ved sin høyre hånd.
Noen priser vogner, noen hester, men vi priser Herren, vår
Guds navn. De synker og faller, men vi står og holder oss
oppe.
Frels Herre! KONGEN bønnehøre oss på den dag vi
roper!» Salme 20,5ff»
Sørlandet

Pastor Masih fra den forfulgte kristne kirke i Pakistan ble
spurt om hvor mange skilsmisser, og hvor mye gjengifte det
var blant dem. «Zero»(null) svarte han.
Og hvilke råd vil du gi til et par som vil følge Jesus og som
er skilt og gift igjen ? Jeg svarer at de må slutte å synde
svarte han.»
(Sakset fra nyhetsbrevet:«Heartbeat», Christian principles restored)

FAKTA OM GJENOPPRETTELSE AV EKTESKAP:

1. Ikke forvent at mennesker forstår deg! Gud har gitt deg denne byrden og dette

oppdraget å stå med ham og be for din ektefelle, til deg, ikke til andre. Derfor
må du søke støtte hos Gud og ikke hos mennesker.
2. Fra den dagen du velger å stå i tro for din ektefelle, blir du bombardert med

angrep fra fienden.Forvent fristelser du ikke hadde tenkt på. Forvent at
omstendighetene blir verre. Vit at nå er du og din familie et mål for Satan og
alle onde krefter for å friste deg på ulike måter til å gi opp. Hvis du blir
bombardert med Satans angrep så er Kristus din klippe. Bare han kan beskytte
deg fra ethvert angrep. «Den som tilgir, tilgir også jeg. Ja, hvis det i det hele
tatt er noe å tilgi, har jeg for Kristi ansikt tilgitt det for deres skyld, så ikke
Satan skal bedra oss. For vi vet hva han har i sinne.» 2 Kor.2, 10 og 11.
3. Husk alltid på at dette er en åndelig kamp og at åndelige kamper bare kan

vinnes med åndelige våpen.
(Fakta om gjenopprettelse av ekteskap inneholder 22 punkt. Det ligger ikke
ute på hjemmesida vår, men du kan få det tilsendt på email om du ønsker det.)

Trøysta frå den gamle bok alltid vermt om hjarta tok
Jaga hjarteverk og sjeleangest bort
Ja, den held i mørkast stund
Den gjev trøyst i dødens blund
Den skal halda når eg står for himlens port.
Gamle bok av Williams/ Anders Hovden

Velkommen til «Dags-samling» lørdag 6 okt. i Sjømannskirken på
Bygdøy. Frank og Kari Åbyholm blir med! Vi starter kl.10.
Påmelding, pris: kr.300,- inklusiv lunsj og middag. Siste frist for påmelding
er onsdag kveld (03.10).

Takk til dere som ber for oss og gir oss gaver!
Om alle gir litt får vi dekket våre utgifter!
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