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Når forelskelsen bare er begjær.
«Forelskelsen var bare begjær og det ble stor smerte
for mange (også for meg selv) da jeg levde den ut!»
En dame forteller at hun ble hodestups forelsket i sin medarbeider på jobb. Hun fortalte det
til sin mann. Mannen bestilte umiddelbart time hos en familieterapeut for dem.
Familieterapeuten rådet damen, som var blitt så forelsket og som hadde små barn hjemme,
til å ta vare på sine følelser. «Følelser er verdifulle,» sa terapeuten. De gikk ut fra timen hos
terapeuten og var ganske forvirret. Oppfordret terapeuten dem til å skilles? Hun oppfordret
den forelskede ektefellen til å ta vare på forelskelsen!!! Gud vet imidlertid bedre enn alle
slags terapeuter og eksperter: «Du skal ikke drive hor / bryte ekteskapet»!
Damen tenkte imidlertid ikke på Guds bud i denne saken, men hun var nettopp blitt kristen
og hadde fått tungetale. Hun begynte i sin nød å be og tale i tunger- Umiddelbart forsvant
følelsene! Forelskelsen ble borte!
Gud talte til denne damen og sa at Han var så lei av kristne som ikke var sann om sine
problemer. Nå skulle hun være sann og Gud sa hun skulle fortelle andre om denne
opplevelsen så de kunne lære av den. Like etter dette ringte flere personer til henne. De
fortalte at de hadde fulgt forelskelsene og forlatt ektefelle og barn. Men samtlige av dem
hadde det ikke godt! Det ble så mange komplikasjoner, det ble så mye smerte, uroen og de
vanskelige følelsene ble en plage!

Følg Bibelens gode råd: «Du skal ikke drive hor / bryte
ekteskapet!»
For den som fulgte følelsene, levde ut begjæret og rotet til livet for seg selv, barn, familie og
for hele samfunnet, så finnes det en løsning! Jesus Kristus sier: «Kom til meg alle dere som
strever og bærer tunge byrder og jeg vil gi dere hvile.» Matteus 11,28.
La oss be om at de vender om, søker Gud og går tilbake til sin første ektefelle! Vi ber om
Guds hjelp så de får ordnet opp i de vanskelige relasjonene og familier blir gjenopprettet! Vi
har erfart Guds store under i flere familier, det er mye å takke for og vi gir ikke opp, men ber
om flere gjennombrudd!

Stein Mehren (1935-)

Gjenforening
I tre ganger tre uker
har vi såret hverandre, såret hverandre
inn dit selv ikke ordene
kan beskytte oss
For vi hadde slitt ut alle ord
også de styggeste og bitreste
og vi hadde ikke ord igjen
verken til hat eller sorg
Men hatet og sorgen hadde vi
I tre ganger tre uker
har vi revet bunnen opp på hverandre
og etterpå jaget hverandre
ut på andre menneskers dyp
Nu kommer vi tilbake
Vi har vært gjennom hver vår syndflod
Vi kommer i hver vår ensomhet
Fra hver vår ark ser vi etter små tegn
Vi kjenner ikke landet ennu
om vi kan bære hverandres forhåpninger
Vi stiger ut i hverandres kjærtegn
Nakne som hender
Fra Vintersolhverv, 1979

«Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som
snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den
hvite ull.» Jesaia 1,18.
«Kjærligheten er tålmodig, er velvillig….Den gjør ikke
noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter,
gjemmer ikke på det onde….Den utholder alt, tror alt,
håper alt, tåler alt. Kjærligheten faller aldri bort… Men
så blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet.
Men størst blant dem er kjærligheten.» 1 Korinterbrev 13.

Utholdenhet i bønnekampen:
«Dere trenger utholdenhet, så dere kan gjøre Guds vilje og vinne det som er
lovt.» Hebr. 10,36
Det er ikke lett å stå i tro for ekteskapet år etter år. Bønnekampen er tøff og krevende og det er
lett å miste motet når årene går og en ikke ser bønnesvaret eller omstendigheter bare blir
verre. Ofte er det også tøft for familie og venner rundt, som kanskje ikke klarer å være til
støtte over lang tid. Noen mennesker rundt gir gjerne også velmenende råd som ikke er etter
Guds vilje. Hvordan er det mulig å holde ut denne kampen uten å gi opp?
Flere i TO SKO har erfart at de har lært en del av de forfulgte kristne sin kamp, en kamp som
vi vanskelig kan sette oss inn i. I Åpne Dører sin nye andaktsbok, «Løvehulen», er det mange,
sterke historier fra den lidende kirke. Der står det bl.a. om en kinesisk kvinne, Alice Yuan,
som var et av de fremste eksempler når det gjelder utholdenhet i forfølgelse. Hennes
ektemann var pastor og satt i fengsel i nesten 22 år. Hun fikk høre at hun aldri ville få se ham
igjen og hun ble fortvilet over å skulle forsørge 6 barn og sin svigermor alene. Hva gjorde hun
i denne fortvilte situasjonen? Hun ropte til Gud om hjelp i sin nød. Gud sendte ikke mannen
hjem før etter 22 år, men de fikk erfare Guds trofasthet der Han ikke sviktet som Forsørger.
Alice ble oppmuntret av Guds ord, bl.a. ordene i Salme 68,7: «Gud lar de enslige bo med
familie. De som er bundet, fører Han ut til overflod.» og vers 20: "Lovet være Herren, som
daglig bærer våre byrder.»
«Mennesker sviktet meg under disse vanskelige årene,» sier hun, «men Gud forlot meg aldri.
Likevel lot Han meg gjennomgå prøvelser.» En prøvelse kom fra kommunistpartiet. Alice
måtte daglig i 19 år melde seg på politistasjonen der de presset henne i 6 timer. De sa hun
ikke ville få se mannen igjen, at hun burde gi opp troen og skille seg fra mannen. «Med Guds
hjelp holdt jeg det gående. Jeg utholdt forhørene hver eneste dag mens jeg ba med lukkede
øyne.» Myndighetene presset den 39 år gamle kvinnen for at hun skulle gifte seg med en
annen, og ble tilbudt all mulig hjelp materielt sett for å starte et nytt liv. «Gud elsket meg så
høyt at Han ga meg styrke til å stå imot alle disse fristelsene. Når jeg ba til Gud, ga Han meg
alt jeg behøvde, og enda mer i tillegg.» (Gjengitt med tillatelse fra Åpne Dører)
BØNN og GUDS ORD er redningen for de forfulgte kristne i den kampen de daglig står i, i
tillegg til at de også trenger våre bønner!
Gud tillater at det onde rammer Hans barn. Hans vilje er IKKE skilsmisser og splittede
familier, men Gud tillater det onde og Han har ikke lovet kristne et liv uten problemer. Men
det gode er at Han vil møte oss der midt i det onde, lede og hjelpe oss på veien igjennom
vanskelige omstendigheter og styrke oss til å holde ut i tro til Gud. Vi får ikke bare hvile i
tillit til Gud, men også vokse og bli lutret og renset på veien! Så vet vi at Gud er mektig til å
snu lidelse til det gode. Vi ser sterke vitnesbyrd om det i den forfulgte kirke, og vi har mange
løfter og eksempler i Guds ord på det. «Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som
elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.» Rom.8,28. Josef vart sviktet av sine
brødre og solgt som slave til Egypt. Gud sviktet aldri Josef, men snudde hele situasjonen til
det gode. Jobs bok er også en sterk skildring av lidelser og utholdenhet der Gud er med
igjennom onde dager og snur Jobs situasjon til sist. Gud er den samme i dag!
Den forfulgte kirke viser seg å være sterke redskap for Gud; der det er forfølgelse går virkelig
Guds rike frem! Vi anbefaler deg som går med TO SKO å følge med i de forfulgte kristnes
situasjon, lese vitnesbyrdene og be Gud om å lære deg utholdenhet, tro og tillit av de som
virkelig går lidelsens vei for Jesu skyld! DU kan også være et redskap for Gud, tross
omstendighetene du står i!

Møter i Lyngdal 5. og 6. september.
De to gjenforente ekteparene Jan Inge og Grete Skeie og Geir og Greta Oma blir med på
møtene i Lyngdal. Jan Inge Skeie taler og det blir sterke vitnesbyrd.
Å bedehus fredag 5. september kl.19.30
Betania lørdag 6. september kl.19.30.
Bergensområdet 4-7 september.
Vi kommer ikke til å arrangere egne møter i dette tidsrommet, men vi kan treffe
enkeltmennesker og delta på møter om det er noen av dere som har menigheter som er åpne
for det.
Trondheimsområdet 16-20 september .
Vi kommer heller ikke her til å arrangere egne møter, men kommer gjerne med et innslag i
deres menighet om de er åpne for det og ønsker kontakt med dere som står i tro i dette
området.
Ny hjemmeside: Vi kommer snart med ny hjemmeside! (fortsatt tosko.no.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Takk til dere som ber for oss og til dere som støtter oss økonomisk!
Vi takker givere og Gud for at underskuddet fra 2013 er dekket! For 2014 har
vi til nå et underskudd på 30 000 kr og trenger fortsatt støtte. Vi er takknemlig
for små og store gaver, ta kontakt om du vil være med som fast giver!

Gjenreis familien!
Far, mor
og barn
Hilsen TO SKO v/ Arnhild Gjendem
www.tosko.no
mob: 95 03 53 61
Email: post@tosko.no

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

