Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO
Juni 2012

Et stort gjennombrudd
for gjenforening!
Det er et stort gjennombrudd for gjenforeningen at den verdenskjente forkynneren Benny Hinn nå
gjenforenes med sin kone! De har begynt på veien tilbake til hverandre. Uansett hva vi måtte mene
om hans forkynnelse vil denne gjenforeningen bety mye for kristne ledere verden over! Benny Hinn
er et forbilde for mange, og la oss be om at maaaaaaaange skilte pastorer, prester og andre ledere
gjør som Benny Hinn og starter gjenforeningen med sin første kone, sin ungdoms hustru.
Alle mennesker er syndere og vi har den gamle naturen i oss. Jesus Kristus sier vi skal elske
hverandre, til og med våre fiender. Det kan ingen av oss greie av oss selv, men nå har vi nylig feiret
Pinse til minne om Den Hellige Ånd som kom til jorden. Vi skal leve Åndens nye liv i Den hellige
Ånds kraft! « for vår onde natur bøyer seg ikke for Guds lov, ja, den kan ikke gjøre det. Slik
menneskene er i seg selv, kan de ikke være etter Guds vilje. Men dere er ikke i den syndige
natur, dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi Ånd hører ham
ikke til. Dersom Kristus bor i dere, er nok kroppen død på grunn av synden, men ånden er
levende fordi dere er rettferdige for Gud. Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans
Ånd bor i dere, skal HAN som reiste Kristus opp, også gi deres dødelige legeme liv ved den
Ånd som bor i dere. Derfor brødre skylder vi ikke den onde natur noe, så vi skulle leve etter
den. For hvis dere lever etter den, må dere dø. Men hvis dere ved Ånden dreper kroppens
onde gjerninger, skal dere leve.»
Rom.8, 7-13.
«Det er to ting som karakteriserer Jesus Kristus og som også skulle karakterisere alle som har hans
Ånd. Det er kjærlighet og tilgivelse. Når Jesus skulle dø, ba han sin far: «Far tilgi dem for de vet
ikke hva de gjør.» Da Stefanus ble steinet til døde, ba han: «Far, ikke tilregn dem denne synd.»
Synden i begge disse tilfeller var mord. Begge var beredt til å tilgi sine mordere. Er utroskap en
større synd enn hor? Jesus underviste Peter om å tilgi sytti ganger syv. De gjenfødte kristne vil tilgi
sine mordere, elske sine fiender, og be om at de må bli frelst. De som ikke er gjenfødte kristne vil
oppføre seg som ikke kristne mennesker gjør, og søke rettferdighet gjennom rettssystemet i denne
verden.» sitat Lesilie McFall. Han er professor i England.

The Restoration of My Family has Begun…
I have wonderful news that I know will be an incredible blessing to you and a great encouragement
to your family.
Our God is a God of restoration and reconciliation. The cross is the ultimate symbol of His
unending yearning to reconcile man to God and will be our only hope for healing. I know, for I
experienced this healing when I gave my heart to my precious Master Jesus so many years ago; but
I have experienced His healing touch more recently when He began His glorious healing work in
my own family, as the process of restoration in my marriage has begun.
And it all started this past Christmas...
What could have been one of the loneliest Christmases of my life turned out to be one of the most
beautiful I have ever experienced. As my children, grandchildren, Suzanne, and I gathered together
on Christmas day, I began to sense that our precious Lord Jesus was moving in my family to bring
about the healing and reconciliation I have prayed for so long. We laughed together, exchanged
gifts, and reminisced about all the wonderful memories of family over the years, and I breathed a
simple prayer, “Lord Jesus, protect my family for Your name's sake.”
As many of you know, my wife, Suzanne, and I have been through a difficult season in our life and
marriage. And while I am not prepared to make any announcements about what is taking place, I
ask that you continue to pray for our family and be watching This Is Your Day for some precious
news about what God is doing.
But I will say this: what I want more than anything on this earth is for God's will to be done in my
life, Suzanne's life, and in the lives of my children and grandchildren. As a family we have been
through so much, but we have seen God do the miraculous as He has called my daughters into the
precious work of the Lord, delivered my son, and now begun the process of complete restoration in
my marriage.
My beloved partner, I want to tell you afresh and anew that preaching the Gospel of Jesus Christ is
my heart and my life, and I want to preach it until my heart stops beating. I want to cry out the
words, “Jesus saves, Jesus saves, Jesus saves” until the last beat of my heart and, by His grace, the
last words I breathe to be, “To Jesus be the praise!”
You've been my partner and have stuck with me through thick and thin—through everything that
has happened—and with all my heart I want to say thank you, thank you, thank you. I am grateful
to you beyond words and will love you always. I thank my precious Jesus for bringing you into my
life, and I pray that He will bless you over and over again, meeting every need in your life.
I pray every day for you, my precious partner, and I ask that He will move in a mighty way on your
behalf—healing your home, your life, and your finances. I pray that He will make you whole in
every area of your life. You are precious to Him, just as you are precious to me. And together we
can truly be part of the coming greatest harvest!
So continue to pray with me that His healing work will be completed and, very soon, we will
rejoice together at what our mighty God has done in our midst.
I love you so much and you are more precious to me that I can say,

Benny Hinn (hentet fra hans nettsted)

«Stor og høylovet er Herren, hans storhet er uransakelig. En slekt
skal lovprise dine gjerninger for den neste slekt, dine veldige
gjerninger skal de forkynne.» Salme 145, 3 og 4.
Jesus lengter etter et folk som følger Guds Ord fordi de elsker
ham: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt

ord….» Joh.14,23.
Vi må prøve all forkynnelse, og alle råd vi får i sjelesorg om det
stemmer med Guds Ord:
«De tok imot ordet med all godvilje, og gransket hver dag i
Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt dem.» Ap.gj.17,11
Jeg vil gjøre ekteskapet til min kampsak skriver en ung «TO SKO mor» :
«Hva er enda bedre enn gjenforening av et ekteskap? Er ikke det at vi ser en mye høyere statistikk
over ektepar som holder sammen? Derfor har jeg gjort ekteskap som min kampsak, for jeg tror
grunnene til at ektepar flytter fra hverandre er ganske de samme. Derfor vil jeg både påvirke folk i
retningen av å ikke skille seg, og råde de som allerede er skilte til å leve alene eller forlike seg med
ektefellen sin. I dyp respekt for hva som står i det nye testamentet om ekteskap, skilsmisse og
gjengifte vil da min kamp/arbeid kort sagt være å advare ektepar i å gå i skillsmissefellen, og advare
separerte/skilte i å gå i den neste fellen – til å etablere et nytt forhold. For å ikke følge Bibelens
befaling her får enorme konsekvenser for så mange.
Vi kan ikke engang ane ringvirkningene til et enkelt ektepar som først går i skilsmissefellen og
videre i gjengiftefellen. La meg illustrere med mitt eksempel: Jeg ville ut av ekteskapet mitt og
trodde faktisk det var den beste løsningen for våre problemer (de som da fremsto som store fjell vil
jeg i dag heller definere som «humper» i veien.) Vel var humpene store nok til å få ekteskapet til å
havne «i grøfta». Men de gode nyhetene er at det er mulig å få ekteskapet på sporet igjen, uansett
hvor lenge vi har vært i grøfta. Faktisk sier en skilsmisse mer om vår tilstand enn om noe annet. Da
er det vår tilstand – den fysisk, mentale og åndelige vi må gjøre noe med – adskillelse fra vår
ektefelle fører oss ikke til vår etterlengtede tilstand av glede, fred eller lignende. Vi har tatt innover
oss noen løgntanker og bedratt oss selv. For så å komme ut av grøfta, trenger vi da å komme oss opp
på veien igjen og snakke sant om ekteskapet og avsløre hva «fellen» gikk ut på. Dette uavhengig av
om den andre ektefellen deler «åpenbaringen». Vi kan bare gjøre noe med vår egen tilstand, så får
vi overlate våre ektefeller i Herrens hender, Han vet hva Han vil gjøre når tiden er moden.
Jesus sa at Han ikke var kommet for å oppheve loven, men for å oppfylle. Hvilken myndighet kan vi
da ha til å oppheve/ta bort hva Jesus selv sa om ekteskapslovens gyldighet?»
Ung «TO SKO mor»

Sommerfest St.Hans, 23 juni privat på Nesodden v/ Oslo.
Påmelding.
Himmelfest i Stavanger 07.07.12, kl. 16. Tema: himmelen, brud
møter brudgom, ekteskapet. Påmelding.
Sommersamling på Grosås ved Kristiansand 7.-9. aug. Frank og
Kari Åbyholm blir med. Påmelding.
Weekend for de som er gjenforenet med sin ektefelle, og for de
som står i tro, på Høsbjør ved Hamar, 5.-7. okt. Påmelding.

Gjenreis familien!
Far, mor og barn
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