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Herren hater skilsmisse!
«For jeg hater skilsmisse, sier Herren, Israels Gud. Ved det dekker en sin kledning
med vold, sier Herren, hærskarenes Gud. Så ta vare på deres liv og vær ikke troløse.»
Mal.2,16- (1988).
Vær ikke troløse…..
Den nye bibeloversettelsen har fjernet skarpheten i dette bibelverset og sier:
«Den som får uvilje mot henne og sender henne bort, sier Herren Israels Gud, skitner
til sine klær med vold.» Mal.2,16 –(2011).
Men grunnteksten er klar på at hater er det riktige ordet for å beskrive Bibelens Guds
syn på skilsmisse.
Guds vei er kjærlighet og forsoning, tilgivelse, under og gjenopprettelse:
«Det er to ting som karakteriserer Jesus Kristus og som også skulle karakterisere alle
som har hans ånd. Det er kjærlighet og tilgivelse» sier Leslie McFall i sin artikkel:
«Den bibelske undervisning om skilsmisse og gjengifte.» (Han er forsker, tidligere
professor i gresk ved universitet i Cambridge.)
Ingen kan leve i kjærlighet og tilgivelse uten ved Guds kraft: «for vår onde natur
bøyer seg ikke for Guds lov, ja, den kan ikke gjøre det….Men dere er ikke i den
syndige natur; dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere…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.»
Rom.8,7,9 og 11.
Men troen på Guds frelse og hjelp er som et vindu i et fengsel, vi er fanget av vårt
eget syndige menneske, menneskelige umuligheter og nød. Men gjennom troens
vindu kan vi krype ut og unnfly fangenskapet. Det er en utvei ut av all nød og
håpløshet! Totalt lukkede hjertedører kan åpne seg ved tro.

«Sa jeg deg ikke at hvis du tror skal du se Guds herlighet!» sa Jesus til Marta,
da hennes bror Lasarus var død. Joh.11,40. Lasarus ble vekket til live,
han sto opp og kom ut av graven!
Skilsmisse er ikke Guds vei, men han kan vekke til live døde og totalt stengte og
håpløse ekteskap! Med Guds hjelp kan vi gå inn i det vanskelige, ikke flykte unna
man la Jesus finne veien han som er veien, sannheten og livet!
«Men veien til en slik opplevelse av Guds herlighet og undergjørende makt førte først
gjennom fullstendig uveisomhet og håpløshet. Jesus stilte sine disipler overfor
umuligheter og tilsynelatende meningsløshet som aldri før. Han hjalp ikke - han lot
sin venn Lazarus dø, for at han gjennom meningsløshet kunne vise dem, hvem han
var: oppstandelsen og livet, seierherren over dødens makt, på hvis ord «Lazarus, kom
ut!» denne oppsto fra de døde (Joh.11,43). Da forsto disiplene at Jesu ord hadde
myndighet over døden, så dødsriket måtte gi sitt bytte tilbake.» Fra boken: Hva tro
formår av MB

«Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud.»
Luk. 18,27.

Leslie McFall har laget et sammendrag på fire punkter m.h.t
skilsmisse/ gjengifte:
1. Ingen sivile, rettslige eller statslige skilsmisser er gyldige. Dette inkluderer all

skilsmisse som har skjedd siden Adam og Eva syndet. Ikke en eneste
skilsmisse kan ødelegge enheten som et rettmessig ekteskap har skapt. Alle
skilsmisser er gjort utenom Guds vilje. De er alle ensidige avgjørelser slik de er
i dag og vil alltid forbli.
2. Bare Gud kan avslutte et lovlig inngått ekteskap. Det er bare død som oppløser

ekteskap, ikke skilsmisse. Å ta ut skilsmisse er synd hvis det ødelegger deres
første ekteskap.
3. All gjengifte er hor hvis begge ektefellene fra første ekteskap lever.

Konsekvensen av det er at personen som gifter seg igjen fortsatt er gift med
den første ektefelle. Gud anerkjenner bare det første lovlig inngåtte ekteskap.
4. Etter Mose lov var det overveiet om gjenforening skulle være delvis umulig

som straff for skilsmisse (5 Mos.24,1-4), men under nåden i Det Nye
Testamentet er gjenforening svært ønskelig. Det andre ekteskapet må oppløses
hvis begge de første ektefellene lever. Personer som har giftet seg igjen vil ikke
kunne komme inn i himmelen uten at de adlyder Jesu ord om å gå bort og ikke
synde mer. (Fra Leslie McFalls hjemmeside)

Vi får meldinger:
*«Takk, dette sanksjonerer i mitt indre, godt å få bekreftelsen, trengte det i dag.»
sørlandet

*«Be for meg, mannen har nettopp vore og henta ungene og skal ha dei i tre uker.
Be om at eg må få ha styrke og visdom te de som ligger foran.»
sør-vestlandet

*«Kjære Arnhild! Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg var i ferd med å gi opp tanken
på gjenforening så kom det ei melding fra deg og jeg fikk nytt mot. Det har skjedd så
mange ganger. Idag også. Tusen takk for den jobben du gjør for oss.»
sørlandet

*«Takk for sist! Himmelfesten ble en fin opplevelse! Oppskatter mer og mer den
verdien det er å få være en del av TO SKO nettverket! Vi må stå massivt sammen i
en Ånd for gjennombrudd! Det er på vei til å bryte gjennom!»
sør-vestlandet

*«Hei !Takk for alle fantastiske oppmuntrende meldingene du videresender og deler
med oss andre. All ære til Gud!»
vestlandet

*«Bilde av et stort kors fra Kreta. Tekst: we shall overcome.»
nord-vestlandet

*«Gud bruker det som er i stykker! Jorden må brytes for å gi avling, skyene sprekker
når d gir regn, hvetekornet knuses for å gi brød, brødet brytes for å gi kraft- D er den
istykkerslåtte alabastkrukken som lukter parfyme- D er Peter som gråter bittert over
sin synd som får det største oppdraget.»
nord-vestlandet

*«Takk for oppmuntrende ord og god helg! Jeg skal til utlandet med ungene i
morgen. Gleder meg til det! Har ellers veldig lyst og snakke med kona og fortelle
henne hvor glad jeg er i henne, samt be om tilgivelse for det jeg har dårlig
samvittighet for, men hun vil bare ha fred. Alt synes så låst, men Gud kan!»
sør-vestlandet

Weekend på Høsbjør
for de som er gjenforenet med sin ektefelle, og for de som står i tro,
Høsbjør ved Hamar, 5.-7. okt. Bindende påmelding innen 10 sept.
Frank og Kari Åbyholm blir med.
Pris:
kr. 1000,- pr døgn i dobbeltrom/ enkeltrom kr. 1250.----------------------------------------------------------------------

Takk til alle som ber for arbeidet, og for den enkelte familie
om frelse og gjenopprettelse!
Takk Gud for 42 gjenforente par! Halleluja! Be for dem at det
lykkes for dem!
Be om 100 nye gjenforeninger!
Be for økonomien vår! Nå trenger vi påfyll! Be at vi får alt vi
trenger!

Gjenreis familien!
Far, mor og barn
Hilsen TO SKO v/ Arnhild Gjendem
Mob: 95 03 53 61
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TO SKO kontonr.: 1503.07.42572
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