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Se på Jesus!
Viktig å ha rett fokus!

Tiden går, årene går... du ber og venter på Guds under i ekteskapet. Det er ikke
alltid like lett å være tålmodig i ventetiden, heller ikke lett å forstå hvorfor Gud
drøyer med å svare på bønner om gjenforening. Det er lett å bli frustrert og
fortvilet når omstendighetene roper at «dette går aldri bra..».
TO SKO har en dvd, «Kampen for ekteskapet», som for mange har vært til stor
hjelp og velsignelse i slike, tunge tider. Jeg tar med noe av det som formidles
der:

********************
«Blir du opptatt av omstendighetene, gode eller dårlige, er du ille ute. For
fienden snur og vrir på dem for å lage vanskeligheter. Fokuserer du på
omstendigheter når du står i tro, vil fienden lure deg. Blir omstendighetene
verre, blir du motløs og tenker at det ikke nytter. Ber du og
omstendighetene blir bedre, så slapper du av... Djevelen vil bruke
omstendighetene mot deg til du får fokus på JESUS, både gode og dårlige
omstendigheter. For oppfyllelse av Guds løfte er ikke hva en ser med
øynene;
DET ER HVA EN ERFARER I HJERTET NÅR GUD TALER TIL EN.
Guds løfte til Abraham ble ikke oppfylt da Isak ble født, men da det ble en
realitet i Abrahams hjerte. Det er det du må innse. Det er innfrielsen av
løftet.
Om det skjer noe bra, så ikke gi opp! Fortsett å gjøre det Gud har talt!
Skjer noe dårlig, så ikke gi opp! For omstendighetene er som
marionettråder; responderer du på dem, vil fienden gjøre med deg som han
vil. Du må STÅ FAST MED BLIKKET PÅ JESUS OG HA ET TROFAST

HJERTE TIL HANS ORD! La omstendighetene komme og gå! De vil
være som bølger som ikke beveger båten du er i, for de gjenspeiler ingen
åndelig virkelighet.
Du høster det du sår! La avlingen bli moden, slik at når du høster, så får du
det du sådde! Gjør det samme med gjenopprettelse av ekteskapet; gi det tid
og la avlingen være moden før du høster. Sår du gjenopprettelse, er du
sikret gjenopprettelse, ikke noe annet. Bli ikke lurt av omstendighetene
eller hva djevelen sier!
Husk at dette er en modningsprosess for deg; du er ute av kontroll og har
en ypperlig sjanse til å si: «Jeg makter det ikke, Herre! Jeg er så svak.
Gi meg Din styrke! La Din styrke bygge meg opp, komme inn og ta over
omstendighetene. Vis meg styrke i min svakhet! Gjør meg moden!»
Nå har du en sjanse til å vokse i Herren og ta til deg av Hans Ord.
GLED DEG i denne tiden! Det høres sprøtt ut, men gled deg idet du
vokser i styrke og modenhet! Ta imot Guds Ånd når du kommuniserer med
Ham, og ta imot Hans Ord som bygger deg opp.
La Ordet bære frukt og ta med deg Ordet overalt hvor du går!»
************************

«Kast ditt brød på vannet,
for i tidens løp skal du finne det igjen.»
Forkynn.11,1

Lykkelig den som i såtid sår,
uten å ense hvad fold han får.
Herman Wildenvey

FAITH IN GOD
INCLUDES
FAITH IN
HIS TIMING.
Neal A. Maxwell

«Så sier Herren:
På den tid som behager meg,
bønnhører jeg deg, og på frelsens dag
hjelper jeg deg.»
Jes. 49, 8a
Vi kan trygt stole på og hvile i Guds løfter for hver enkelt, og be om
utholdenhet i ventetiden.

«Dere trenger utholdenhet,
så dere kan gjøre Guds vilje
og vinne det som er lovet.»
Hebr. 10, 36

Min hånd er under deg
Vit det, barnet Mitt,
at når følelser og liv forteller:
nå er du på bunnen
Min hånd er under deg
den er formet som en bue
for deg å hvile i
Min hånd er under deg
ligg der, barnet Mitt
overgitt og hvilende
i ditt barnekår
løft dine blanke barneøyne
opp til Meg
speil deg i Mitt blikk
som alltid søker deg
Vit også, barnet Mitt
at omstendigheter
sykdom, bekymringer
og trette tanker
tar Min andre hånd seg av
Jeg har kontroll på alt
når du gir Meg livet ditt
Jeg er din Allmektige Far
som hjelper deg
og som forvandler
omstendigheter, liv og deg
men Jeg gjør det på Min måte
og i Min tid
om dine øyne og ditt hjerte
bare er opptatt av å søke Meg
og hvile i
Min hånd som er under deg.
(Dikt av Eva Flå, ansatt i Åpne Dører)

Meldinger fra TO SKO-ere:
-«Kast på Herren det som tynger deg! Han skal holde deg oppe.» Sal.55,23.
«Og kast all deres sorg på Ham! For Han har omsorg for dere.» 1.Pet.5,7.
Herren Jesus er gitt oss for at vi nettopp NÅ skal få regne med Ham.»
---------------------------------------------------------«Han (Gud) ledet dem med sin forstandige hånd.» Sal.78,72. Når du er usikker
med hensyn til veien, så legg avgjørelsen helt og holdent over i Guds hånd og
be Ham stenge alle andre «dører» enn den ene rette. Dersom du går til Herren
for å få ledelse, så gir Han deg det.»
--------------------------------------------------------“I dag fikk jeg en vond beskjed, min mann som er flyttet ut for flere år siden
holder på å skrive ut separasjonspapirer. Og vil ha meg til å skrive under.
BE FOR MEG OG OSS EKSTRA I DAG.”
---------------------------------------------------------“I gode og onde dager-En eldre mann kom til et overfylt legekontor og sa til
sykepleier at han hadde en avtale han måtte rekke om 1t. Da han endelig kom
inn såg han at tida var knapp. Sykepleier spurte om han hadde en annen
legeavtale. ”Nei, jeg er på vei til sykehjemmet for å spise frokost med min kone.”
sa han. Han fortalte at konen hadde alzheimer og at hun ikke hadde kjent ham
på 5 år. Sykepleier var overrasket.” Og du besøker henne hver morgen selv om
hun ikke vet hvem du er.” ”Å, ja hun vet ikke hvem jeg er, men jeg vet hvem hun
er!”
(Kjærligheten søker ikke sitt eget…..Kjærligheten utholder alt)
-----------------------------------------------------------------Jes 52,1 “ Våkn opp og kle deg i kraft”
----------------------------------------------------------------“Alt er mulig for Gud. Og så svarer han bønn. Halleluja :) Hilsen meg”
-----------------------------------------------------------------“Den som venter på Herren får ny kraft!”
“Så fantastisk!  Eg gleder meg sammen med dei! Ingenting e umulig for Gud!
Forventningane stig i takt med alle meldingane eg får med gode nyheter :)
Gud e i ferd me å visa sitt folk at han e den same i går, i dag, ja te evig tid!”

En kvinne kom med en viktig kommentar til forrige nyhetsbrev
(vi har tillatelse til å trykke dette):
Tusen takk for nyhetsbrevet! Flott å lese oppmuntringer om å stå
faste i troen. Men jeg har erfart at det må noe mer til enn bare å tro.
Hvis vi ber og tror men ikke har en vennlig holdning ovenfor
ektefellen skjer det lite eller ingenting i positiv retning. Man trenger
nødvendigvis ikke si eller gjøre noe negativt mot ektefellen, men det
å trekke seg unna eller være stille og lite meddelende fordi man er
såret er også holdninger som kan hindre Herren i å gripe inn. Måtte
vil alle lære å gjøre tingene på Herrens måte så vil vi også få
oppleve at Han griper inn på mektige måter. Å møte egoisme og
hardhet fra en ektefelle med godhet og vennlighet er ikke noe vi
klarer av oss selv, men daglig fellesskap med Jesus vil sette oss i
stand til å klare det igjen og igjen. Har vi ikke en fantastisk Herre og
venn?
Guds velsignelse videre i arbeidet !!
ALTA 23- 27 sept. blir to TO SKO-ere i Alta for å be sammen med
noen som står i tro der oppe. Hvis du kjenner noen som vil vite mer
om TO SKO der så ta kontakt så kan vi kanskje møte dem en av
dagene.----------------------------------------------------------------------------Kom gjerne med forslag til ting som er fint og ta med i nyhetsbrevet,
og be om at disse blir til velsignelse for alle med TO SKO!
Takk for at dere fortsetter å be om nye folk til styret!
Takk til alle som har støttet oss med bønn, økonomi og annen hjelp!

Gjenreis familien:
Far, mor og barn
Hilsen TO SKO v/ Arnhild Gjendem

Mob: 95 03 53 61
Hjemmesde: www.tosko.no
Email : post@tosko.no
TO SKO kontonr.: 1503.07.42572
Arnhild Gjendem kontonr.: 0534 071 9257

