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“Ordet var Gud.”
Joh.14,1

“Og Ordet ble menneske og tok bolig
i blant oss…”
Joh.1,14

Ordet, Bibelens Gud kom til jorden som et lite barn, som Frelseren Jesus
Kristus!
Derfor er Ordet, Bibelen SÅ UTROLIG viktig for oss!
Det er viktig å lese, studere og lyde Guds Ord! Det er Gud! Ordet ER Gud!

Eit barn er født i Betlehem
I Betlehem
No frydar seg Jerusalem
Halleluja, halleluja!

Han sjølv, som er Guds eige Ord
Guds eige Ord,
Han kom i kjøt og vart vår bror.
Halleluja, halleluja!

Guds Ord, det er Jesus Kristus selv!
Derfor må vi elske Bibelen, Guds Ord,
for da elsker vi Jesus!
“Den som elsker meg, vil holde fast
på mitt ord…”Joh.14,24
“Men selv om vi eller en engel fra himmelen
forkynner dere et annet evangelium enn vi har
forkynt dere, han være forbannet!”
Gal. 1,8

“De dyrker meg forgjeves, idet de lærer
lærdommer som er menneskebud."
Matt. 15,9
*************************************************************************************

Den vanskeligste avgjørelsen
Det følgende er deler av et brev skrevet av en som står i tro for sitt ekteskap. Brevet
handler om å være tro mot ektepakten. Vi tror brevet formidler gudfryktige motiv og en
rett holdning.
Kjære pastor!
Som du vet strevet jeg med avgjørelsen om å ta ut skilsmisse eller ikke. Jeg er
takknemlig til deg som sa jeg burde søke i Guds Ord etter den rette forståelse for dette.
Det ble også helt klart for meg at jeg er selv ansvarlig for min avgjørelse innfor Gud.
Etter mye fortvilelse og vanskeligheter begynte jeg å tenke skilsmisse. Jeg har imidlertid
ikke fått fred for en slik avgjørelse og tvilen jeg opplevde ved dette ble umulig å komme
unna. Den største tvilen omkring denne avgjørelsen opplevde jeg sist nyttårsaften da jeg
hørte på kristenradioen i bilen. En kvinne vitnet om det å ikke gi opp. Jeg kunne ikke
lenger fornekte det jeg kjente i mitt hjerte som var rett. Jeg hadde gitt opp ekteskapet
mitt MOT Guds vilje!

En av mine favoritthistorier i Bibelen er om Hosea og Gomer. Man kunne ikke finne en
mer håpløs ektefelle enn Gomer. Gomers opprør mot Gud og mot ektefellen var helt
horribel. Men Hosea forble trofast mot sin ektefelle på tross av alt hennes opprør.
Tilslutt vant han hennes hjerte og fridde henne ut av slaveriet!

Gud brukte Hoseas trofasthet og tilgivelse som
et eksempel for hele nasjonen Israel.
Hosea 14,5 sier: ”Jeg vil lege deres frafall og jeg vil elske dem av hjertet, for min vrede
har vendt seg fra dem.”
Fordi jeg ikke vil hindre Guds rike, har jeg bestemt meg for at jeg ikke vil ta ut
skilsmisse! Jeg opplever at mitt vitnesbyrd ville bli hindret om jeg skulle stå frem som
en som hadde tatt ut skilsmisse. Det var Moses, ikke Gud som tillot skilsmisse p.g.a
harde hjerter.
Mitt hjerte er det motsatte av hardt mot min mann! Jeg elsker ham og lærer ham bedre
og bedre å kjenne for hver dag som går.
Hvis jeg hadde tatt ut skilsmisse så var det for å ha muligheten til å gifte meg igjen.Men
Gud gjør det imidlertid helt klart at hvis jeg skiller meg må jeg leve alene.(1Kor.7,11)
Jeg er bare helt overbevist om at det er Guds vilje for meg at jeg skal være bundet til
mannen min selv om vi er adskilt. Jeg ser det som helt spesiell mulighet til å være trofast
mot mannen min og å behage Gud med en livsstil som den ugifte kvinne med omsorg for
det som hører Herren til.(1Kor.7,32)
Det er vanskelig å beskrive all den glede og fred som har kommet over meg etter
at jeg tok denne bestemmelsen. Offeret og alle kvalene rundt denne avgjørelsen har
betalt seg i lys og velsignelse som jeg har funnet ved lydigheten mot Gud.
Ensomheten og kjærlighetssorgen blekner i møtet med Jesus Kristus og hans store
kjærlighet!

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

Å stå i tro for sin ektefelle:

1

En menneskelig måte å stå på er å si at: ”jeg tenker at jeg får stå i tro til noen overbeviser
meg om noe annet. ” Jesu måte er: ”Jeg VET hva Gud har sagt”.

2

En menneskelig måte er å være motivert av omstendighetene. Jesu måte er å være motivert
av tro.

3

En menneskelig måte er å være motivert av følelser. Jesu måte er å være grunnfestet i Guds
Ord.

4

En menneskelig måte er å ha fokus på ektefellen. Jesu måte er å ha fokus på Jesus Kristus,

Klippen som aldri forandres og som er full av styrke.
5

En menneskelig måte er å overtale mennesker og mase og manipulere. ”Hvis jeg bare kunne
overbevise min ektefelle om hva som er rett.” Jesu måte er å sette sin lit til Gud at HAN skal
berøre hjertene og lede dem på rett kurs.

6

En menneskelig måte er fylt med bitterhet og hat som bare vokser. Jesu vei er full av nød og
kjærlighet for den bortkomne sønn eller datter.

7

En menneskelig måte stoler på det menneskelige. Jesu vei stoler på det overnaturlige.

8

En menneskelig måte er å være opptatt av at ektefellen skal forandre seg. Jesu vei er å være
opptatt av Jesus og at en selv må bli lik ham

9

En menneskelig måte er verdslig: ”Jeg føler for det i dag” ,”Jeg tror jeg har håp i dag.”
Jesu vei er ubevegelig. Den forandres ikke.

10

En menneskelig vei er betinget: ”Jeg står til jeg får et bedre tilbud, eller det det blir umulig å
stå lenger. Jesu vei er evig.

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

Noen hilsener fra TO SKO-ere:
Litt om mine tanker fra jeg kom inn i TO SKO og frem til nå:
Guds ledelse.
I Fadervår lærer Jesus oss at den Far vi kommer til, Han er i himmelen. Det er et viktig
moment når det gjelder det å søke og det å forstå Guds ledelse.
Elisabeth Elliot sier det slik: "Bønnens mysterium fører det begrensede mennesket i kontakt
med den ubegrensede Gud, det tidsbundne i kontakt med Den evige, det synlige i kontakt med
Den usynlige. Dette gir trygghet når vi ber Ham vise oss hva vi skal gjøre. Vårt blikk er festet
på vår egen lille verden og den forvirrende situasjonen som gjør at vi kryper opp på Faderens
fang, og vårt sinn er omtåket av tvil, frykt og redsel for hva fremtiden vil bringe. Men Han
kan se slutten fra begynnelsen."
Jeg er mint på å tenke over hvor viktig det er at vi er i Guds plan med våre liv. Apostelen
Peter er opptatt av at vi skal være "desto mer ivrige, etter å gjøre vårt kall og vår utvelgelse
fast!" (2.Pet 1,10) Det er lett for oss å begrense oss, og dermed ikke se vårt liv i Guds
perspektiv.
I min vandring med Herren er jeg ofte vàr på å ikke gjøre noe som gjør at Gud ikke kan bruke
meg til det Han har kalt meg til, jeg har etter hvert skjønt at slike tanker dukker opp fordi jeg
setter menneskelige begrensninger rundt mitt kall.
Her har jeg et stykke vei å gå, og veldig mye å lære. Jeg vet at på dette området har jeg gjort
mange feil og foretatt mange feilvurderinger underveis, og jeg kommer sikkert til å gjøre det
igjen. Jeg ber om at Han som har den hele og fulle oversikten, som ser det hele ovenfra, at
Han må vise meg noe av sitt perspektiv.
I 1.Mos 13 leser vi historien om Lot som forlater Abraham, og om Gud som gir landet til
Abraham og hans ætt. Dette er interessant med tanke på hva de to fikk. Lot valgte et område

fordi han så det som lå rett foran hans øyne. "Da løftet Lot sine øyne, og han så at hele
Jordan-sletten like til Soar overalt var vannrik, som Herrens hage, som landet Egypt." Men
"dette var før Herren ødela Sodoma og Gomorra." (v.10)
På grunn av Lot's begrensede syn fikk han ikke del i den rikdom som Abraham fikk del i. Om
Abraham heter det: "Og Herren sa til Abram etter at Lot hadde skilt lag med ham: Løft nå
dine øyne og se ut fra stedet der du står -mot nord, mot syd mot øst og mot vest! For hele det
landet som du ser, til deg vil jeg gi det, og til din ætt for alle tider." (v.14-15)
Forskjellen er at mens Lot så rett fremfor seg, gikk Abraham høyere opp, løftet blikket og så!
Vi trenger det himmelske perspektivet. Spesielt når det gjelder Guds ledelse.
***************
Hei! Jeg vil gjerne sende en tusen takk- melding til alle som ber. Bønn er omsorg. Jeg har 3
små som etter tur har vært syke i hele november. Deres bønner er da til hjelp i min hverdag til
å kunne yte god omsorg til barna. Det er jo barna som trenger omsorg mest. Kriser utfordrer
omsorgskapasiteten, og desto viktigere er det at åndens frukter får vokse frem. Barn trenger
hjem som preges av kjærlighet, fred og glede.
Mvh meg.
***************
Så fantastisk å høre! Gud er god! Har bare lyst til å takke alle som har vært med å be på
nettene – og alle som har gitt mye av sin tid denne mnd! Gud kjenner hver enkelt av oss –
Han gir det Han krever av oss, har en sagt. Når Han legger på hjertet til noen å be mye – natt
og dag – vil Han gi det som trengs! De av oss som har vært med «mer i det stille», som har
sendt våre bønner og sukk opp til himmelen gjennom hektiske dager – vi får også det vi
trenger! Gud utruster hver enkelt av oss til å kjempe på det steder Han kaller oss til å stå!
Noen av oss jobber m sverdet spent om oss – andre står vakt m spyd, skold, bue og rustning!
Heh. 4,16ff. Sammen strider vi for barn, ektefeller og hjem! (v.14). Gud har gitt oss seier!
**********************************************************************

(Dikt av Haldis Reigstad)

JUBLANDE GLEDE
Å for ei jublande glede,
natta er full av sang.
Høyr desse himmelske tonar,
han med den krossmerkte panna
ligg på Marias fang.

Å for ei jublande glede,
å for eit morgongry.
Kom la oss knela for barnet,
under dei krossmerkte hender
der vert vi fødd på ny.

Å for ei jublande glede,
alt vi i Jesus har.
Himmelens portar står opne,
barnet som ligg der i krubba,
syndene for oss bar.

Å for ei jublande glede,
no er det jul igjen.
Stjerna skal visa oss vegen,
sjå dette himmelske lyset
strålar i natta enn.

Så ønsker vi en riktig god jul
og et velsignet godt og spennende
nytt år til hver enkelt i TO SKO!
Gud gjør det umulige mulig!
Gjenreis familien!
Far, mor og barn
Hilsen TO SKO v/ Arnhild Gjendem
Mob: 95 03 53 61
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