Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO
Februar 2015

GUDS ORD – KRAFTKILDEN!
Kilden til sann trøst, som virkelig kan løfte deg og gi håp i tunge tider
- denne kraftkilden er Guds ord.

«Og alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære
av det: Vi skal ha håp gjennom det tålmod og den trøst
som skriftene gir.» Rom.15,4.
Jesus Kristus, som ser og kjenner alle detaljer i din situasjon, din ektefelle, dine
barn – Han møter du i Bibelens ord og Hans ord står evig fast! «Gresset tørker
bort, og blomstene visner, men ordet fra vår Gud står fast for evig.» Jes.40,8.
Profeten Jeremia var midt i mismot og frustrasjon da han skrev disse ord fra Jer.
15,16: «Jeg fant dine ord og åt dem, de var til glede for meg. Og det var en fryd
for mitt hjerte at ditt navn er nevnt over meg, Herre, Allhærs Gud.» «Jeg åt
dem» er et bilde på at profeten helt og fullt tok imot og tilegnet seg Herrens ord
uten å avvise dem (kommentar fra Studiebibelen).

Det finnes knapt en side i Skriften uten et løfte. Hvorfor har vi da så lett for å bli
mismodige, engstelige og fulle av bekymringer? Det står ikke på Gud, Han er
trofast og rettferdig, og han vil stå ved sine løfter til evig tid. Men vår tro er ofte
for svak til å ta Gud på ordet. Vi hører og leser, og kanskje forstår vi det som
står skrevet, men vi makter ikke å gripe og holde fast på det vi har fått. Gud ser
vår svake tro og Han vil hjelpe oss når vi ber Han om det, slik at vi kan vokse i
kunnskap og kjennskap til Gud og Hans ord! For Skriften har avgjørende
betydning for oss og hele vårt hus.
«Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt.
Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for
dine barn og tale om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger deg
og når du står opp. Bind dem på hånden som et merke og ha dem på pannen som en
minneseddel. Skriv dem på dørstolpene i huset ditt og på portene dine.» 5.Mos.6,5-9.

Vers 7 oppfordrer oss til å bruke Guds ord overfor barna og andre i familien.
Paulus gir oss det samme i sin oppfordring i Kol.3,16:
«La Kristi ord få rikelig plass hos dere».
«Vil du ha Ånden, hans gjerning og gaver i ditt hjerte, så gå til Ordet, Åndens
ord. Les det, hør det, skriv det, tal og syng det – med bønn om Den Hellige Ånd
og hans gjerning, og du skal oppleve at han uteblir ikke! ...
Kort sagt: det er bare gjennom Guds ord, at Guds Ånd tar bolig i, og blir
virksom i et menneske! … Å gi akt på og overveie dette var høyst nødvendig for
en kristen, selv om vi levde i den skjønneste fred og ro, for at vi ikke med all vår
kunnskap og bruk av Ordet skulle finnes å være døde innvortes. Hvor meget mer
nødvendig er det ikke da, når vi lever midt i det farligste fiendeland, og i en
stadig krig.» (Rosenius)
***********************

Det ble et sterkt møte på Bygdøy i Oslo
Sjømannskirke, lørdag 24. jan.
Både taleren, sangeren og han som skulle komme med vitnesbyrd, meldte
avbud av ulike grunner. Men budskapet som Gud ville ha frem, tror vi kom
frem: Gud ønsker HELLIGGJØRELSE: «Hellige dere og vær hellige, for jeg er
Herren deres Gud.» 3.Mos. 20,7.
Mannen som skulle ha kommet fra Sveits ble syk og kunne ikke komme, men
han sendte vitnesbyrdet sitt på e-post så vi fikk delt det.

Han giftet seg første gang i 1997, men ble skilt i 2005. Han giftet seg igjen med
en annen kvinne etter skilsmissen og han fikk full støtte av de han snakket med
om at å gifte seg igjen etter skilsmisse var greit. Mannen fikk imidlertid ufred
FØR han giftet seg igjen. I ekteskapet hadde han heller ingen fred og det ble
bare mørkere og mørkere i hans ånd. I seks år levde han med en uro og en
ufred for sin sjels frelse som etter hvert ble helt uutholdelig. Dagen før han
giftet seg igjen fikk han nemlig et bibelord: «For dersom vi holder på og synder
med vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da er det ikke lenger tilbake
noe offer for synder, men bare en forferdelig gru for dom, og en nidkjærhetens
brann som skal fortære de gjenstridige.» Hebr. 10, 26 og 27. Mannen har brutt
tre ganger tidligere med denne kvinne nummer to, han har nå brutt ut igjen og
han håper dette er siste gangen. Han sier han har vaklet noe teologisk tidligere,
men er nå helt trygg på at gjengifte mens den første ektefellen er i live, ER feil.
Vi leste også opp et annet vitnesbyrd vi fikk på e-post, fra en kvinne som var i
ferd med å gifte seg for tredje gang, da Gud talte til henne om at hun enten
skulle leve alene eller gjenforenes med sin første mann 1.Kor.7,11. Dette gjorde
at hun avsluttet forholdet og lever alene.

***********************
Jesus sier i Mark. 8, 34:

«Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta
sitt kors opp og følge meg.»
***********************

Vi får sms:
- ❤❤❤👍👍Gud har forvandlet min mann til en FANTASTISK OMSORGSPERSON. EN
DAG åpner han opp hjertedøren sin på vidt gap og slipper Jesus inn. Amen. Halleluja.

❤❤❤
-

-

"Mine bønner har gått til alle som kjemper for seier i dag. Ett ord jeg leste i går var:
Krønikebok,20.15b. Vær ikke redde og mist ikke motet av denne store styrken, for
dette er ikke deres kamp, men Guds." Hilsen meg i nord
"Fint! Jeg savner veldig i dagliglivet noen venner som tar initiativ til bønn. Venner
som gjerne kunne foreslå at vi ber sammen for omvendelse, frelse og gjenforening
konkret i mitt ekteskap. Derfor er samhold og støtte gjennom bønnefellesskapet i TO
SKO veldig nyttig og godt! Mvh meg i øst

Så skal du i glede stor
leve med og av Guds ord,
som når verden brått forgår,
salig, seierrik består. Grundtvig
************************
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