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De tok en bestemmelse om å
begynne sammen igjen, UTEN
å ha følelser for hverandre!
De har et mye bedre ekteskap
nå enn før!
-------------------------------------det følgende står på facebooksiden vår og har til nå oppnådd 94 delinger

"Vi har et mye bedre ekteskap nå enn vi hadde før," sa et av de gjenforente ekteparene jeg
møtte nylig! HALLELUJA!!!!
De begynte sammen igjen BARE p.g.a. barnas smerte. Skilsmissen ble en VELDIG
påkjenning for barna!
Ekteparet hadde INGEN følelser for hverandre da de tok beslutningen om å begynne sammen
igjen. Men følelsene kom etterhvert.
Dette er REVOLUSJONERENDE! Mange bryter opp og tar ut skilsmisse hvis ikke det er
følelser i forholdet. Ekteskapet er en PAKT som varer til døden skiller og ikke til følelsene
kjølner!!!!
Halleluja for Bibelens Guds HERLIGE ordninger: FAR, MOR og BARN!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samfunnet rundt oss, media, sjelesørgere og andre vegledere råder menneskene til å følge sitt
eget hjerte og sine følelser. Bibelen lærer oss noe annet:

«Søk FØRST Guds rike og
hans rettferdighet så skal dere
få alt det andre i tillegg.»
Matteus evangelium 6,33.
Bibelen råder oss til IKKE først og fremst manøvrere etter egne følelser, men etter Bibelen,
Guds Ord.
Bibelen er veldig realistisk og VET at menneskene IKKE er enkle:» Når dere som er onde…»
Matteus 7,11. Bibelen beskriver menneskene som ONDE! Da er det IKKE enkelt å leve
sammen med noe menneske! Det vet Gud og derfor sendte han Jesus for å gi FRELSE,
TILGIVELSE og HJELP!
«Mon en jomfru glemmer sitt smykke, en brud sitt belte. Men mitt folk har glemt MEG i
dager uten tall.» Jeremia 3,32.
Vi må IKKE glemme Herren, han vil TILGI og han vil at vi skal tilgi hverandre og han vil
HJELPE!
Så skal ikke løsningen være skilsmisse, men å BE til Bibelens Gud om HJELP og hans gode
LØSNINGER!

«Jeg ventet, ja ventet på Herren. Da bøyde han
seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp
av fordervelsens grav, av den dype gjørmen.
Han satte mine føtter på en klippe, han gjorde
mine trinn faste. Han la i min munn en ny
sang, en lovsang til vår Gud. Mange skal se
det og frykte, og sette sin lit til Herren.»
Salme 40,2-4.

«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.» Lukas 16,18.
---------------------------------Fra facebooksida vår:
TØFF NOK TIL Å STÅ I EKTESKAPET og HOLDE UT VANSKELIGE PERIODER!
Nå må vi slutte å oppfordre folk til å bli tøff nok til å si fra til barna at dei skal skilles!
Nå må vi begynne å oppfordre folk til å bli TØFF NOK til å STÅ i ekteskapet om det så bare
er for BARNAS skyld! Følelsene vil komme etterhvert når man jobber, bygger og gjør det
rette.
Det første ekteskapet TIL DØDEN SKILLER::::::
---------------------------------

Jeg følte meg forrådt, avvist, forkastet og skamfull,
men Gud sa: ”Stå fast!”
Jeg spurte hvorfor?
Fordi min eneste Sønn, din Herre og Frelser Jesus Kristus, ble forrådt
med et kyss, arrestert, fornektet av Peter, spottet, slått, spyttet på, utsatt
for blasfemi og falske anklager, sviktet, forkastet og korsfestet på korset
på Golgata.
Og det står skrevet: ”Far, tilgi dem fordi de vet ikke hva de gjør.”
Luk.23,34
Jeg sa. ”Jeg har ingen styrke”, men Gud sa: ”Stå fast!”
Jeg spurte hvorfor?
For det står skrevet: ”For gleden i Herren er deres styrke.” Neh.8,10
Jeg følte meg svak og bekymret, men Gud sa: Stå fast!”
Jeg spurte hvorfor?
Fordi det står skrevet: ”Min nåde er nok for deg og kraften fullendes
i svakhet.” 2 Kor.12,9
Jeg sa: ”Det ser helt umulig ut!”, men Gud sa: ”Stå fast!”
Jeg spurte hvorfor?
Fordi det står skrevet: ”For ingenting er umulig for Gud.”
Luk.1,37

TO SKO samling på Birkeland hotell ved Kristiansand
lørdag 19. september kl. 13.
Øyvind Kleiveland og Arnhild blir med på den samlingen. Velkommen!
Søndag 11. oktober: skilsmisse tema i alle landets statskirker. Teksten er:
Matteus 10, 2-9. «Det Gud har sammenføyd skal mennesker ikke skille».
Stiftelsen TO SKO er på facebook! For dere som er på facebook og som følger
oss, ser dere at vi nå har over 700 likere! Selv om vi er VELDIG TYDELIG på
GUDS ORD og sier klart nei til gjengifte og ja til GJENFORENING er det altså
mange som liker oss! Det er oppmuntrende!
Takk til dere som har kjøpt maleri av kunstneren på Sunnmøre og ga pengene til
TO SKO! Det er fortsatt mulig å bestille maleri, så sjekk gjerne nettsiden
grasvik.no og gi bud (flyttesalg) om du finner noe du liker. Kunstneren ber bare
om penger for porto for de som må sendes.

Takk til dere som ber for oss, og til dere som støtter oss økonomisk!

Gjenreis familien!
Far, mor
og barn
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