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GODT NYTTÅR!
Måtte det nye året bringe deg og dine mange velsignelser og
bønnesvar! I TO SKO står vi sammen i bønn om Guds vilje og Den
Hellige Ånds verk i ekteskap og familier.
Gjenopprett familien: Far, mor og barn!

GUD ER MEKTIG!

*********
Jeg var gjengift, gift med en annen kvinne, mens min
pakts- hustru, min første hustru, var i live.

Den Hellige Ånd ga meg ingen ro!
Kristendommen fremmer det livslange ekteskap mellom en mann og en
kvinne.
«Som ekteskapet har en klar begynnelse ved giftermålet, har det også en klar
slutt ved døden. Som Paulus uttrykker det: «Ei kone er bundet så lenge mannen
hennes lever. Men om mannen dør, da har hun frihet til å gifte seg med hvem
hun vil…» 1 Kor.7,39.
Ekteskapet tar ikke slutt om følelsene svikter! Følelsene varierer. Vi kan ikke
manøvrere skipet etter følelsene! Vi styre skuta etter kartet! Bibelen må være
vår rettesnor! DA får vi trygge, gode familier til beste for barn og voksne!
«Dere menn! Elsk deres hustruer…» Efeserne 5,25

Vend om til Gud og hans Ord og vend hjem!
«Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med
en annen driver hor. Og den som gifter seg med en kvinne
som er skilt fra sin mann, driver hor.» Luk. 16,18.
Den Hellige Ånd kan uroe oss og gi oss ufred om vi går imot Gud. Denne uroen
kan vi velge å overhøre og ikke bry oss om, eller vi kan bøye oss for Gud og hans
Ord og vende om!

En telefon fra Sveits:
«Jeg giftet meg igjen med en annen dame mens min første kone var i live. Den
Hellige Ånd overbeviste meg om at det var feil. Jeg snakket med ulike kristne
ledere som alle sa at det var feil å forlate min andre kone. Men Den Hellige Ånd ga
meg ingen ro eller hvile.
Jeg begynte å lete etter kristne som kunne støtte meg fordi jeg følte meg ganske
alene. Den Hellige Ånd ledet meg gjennom Europa til Norge og TO SKO! De
fortalte meg til og med at det var kommet ut to bøker i Norge i løpet av sommeren i
fjor som begge konkluderte med at Bibelen ikke åpner for gjengifte.»

************

Denne mannen fra Sveits kommer nå
til Norge og blir med på det neste,
offentlige møtet vårt i Oslo
Sjømannskirke på Bygdøy lørdag 24.
januar kl.15.
************

«Om noen elsker meg da holder han mitt Ord.»
Joh. 14,23.

To bøker- ett syn!
To bøker kom ut omtrent på dagen samtidig i 2014 (uten at det var planlagt slik) med et
radikalt og upopulært, men viktig tema: skilsmisse og gjengifte.
Det er Ragnar Andersens bok : «De to skal være ett» som er utgitt av FBB (For Bibel og
Bekjennelse) og det er Øyvind Kleivelands bok: «Den store fallgruven», utgitt på eget forlag.
Begge bøkene konkluderer med at Bibelen ikke åpner for gjengifte. Det er radikalt og helt
utenfor praksis i Norge i dag, også i kristne menigheter.

Jeg fikk denne sms: «Min datter skal ha bursdagsselskap i dag
og min exkone kommer med sin nye mann og hans barn.
Dette blir tøft for alle! Noe er veldig galt i dette landet. Ber
om at elendigheten snur! Hilsen meg.»
Det er godt at noen våger å ta fatt på disse viktige og aktuelle tema og godt at noen også
våger å være SÅ radikal som Jesus Kristus og som Bibelen er. Det trengs tydeligvis en
innskjerpelse for: «Noe er veldig galt i dette landet!»
Ragnar Andersens bok «borer seg grundig inn i kildetekstene» skriver Odd Sverre Hove på
baksiden av boken. Ragnar Andersen er en av Norges dyktigste teologer og han leverer! Med
et mot og en innsikt som få andre i dette landet, gir han oss gjennom denne boken et
materiale som trengs i vårt folk, både i menighetene og i folket.
Øyvind Kleivelands bok er også et viktig innspill, spesielt m.h.t. vitnesbyrdene han formidler,
som er veldig aktuelle og sterke. Kleivelands mot og frimodighet gjør boken i høyeste grad
aktuell.
Disse to bøkene er viktige i Norge nå! Skilsmisse og gjengifte, også innad i menighetene,
skaper et kaos som gjør at «dette er tøft for alle!» Her trengs innsikt og mot som nettopp
disse to bøkene formidler.

Ragnar Andersen: «De to blir ett» om ekteskap, skilsmisse og
gjengifte. FBB (www.fbb.nu) ISBN 978-82-999629-0-2
Øyvind Kleiveland: «Den store fallgruven» ISBN 978-82999584-00 (pastorkleiveland@gmail.com)

TO SKO samling i Oslo Sjømannskirke
på Bygdøy Lørdag 24 januar kl. 15.
Undervisning av Øyvind Kleiveland. Møtet
er åpent for alle. Besøk fra Sveits.
TO SKO samling i Hauge huset i Stavanger.
Undervisning av Øyvind Kleiveland. Fredag 20. og lørdag 21. februar

TO SKO samling for menn i Trøndelag, privat.
Helga 1.-3. mai. Ta kontakt for nærmere opplysninger!

Takk til dere som ber for oss og dere som støtter oss økonomisk!
Gjenreis familien!
Far, mor og barn

Hilsen TO SKO v/ Arnhild Gjendem
www.tosko.no
mob: 95 03 53 61

Du finner oss på Facebook, søk på To Sko)!
E-mail: post@tosko.no

TO SKO kontonr.: 1503.07.42572
Arnhild Gjendem konto: 0534. 071. 9257

