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Rop på Gud!
«Så sier Herren, han som skapte og formet jorden og gjorde
den fast,- Herren er hans navn: Rop på meg, så vil jeg svare
deg og fortelle deg store, ufattelige ting, som du ikke kjenner
til.» Jeremia 33, 2-3.:
Av oss selv er vi ikke i stand til å forstå Guds Ord. Vi er heller ikke i stand til å forstå
oss selv eller vår egen situasjon.
Vi har ingen evne til å hjelpe oss ut av vanskeligheter som vi selv fører oss opp i
gjennom vår synd og utroskap mot Gud. Kommer vi i nød, sykdom eller andre ting
som fører oss inn i en håpløs situasjon der vi ikke ser en utvei, synes hele livet å bli
en eneste meningsløs kaos. Da fristes vi til å gi opp alt håp. Da er stillingen kritisk,
for å gi opp håpet er det farligste et menneske kan gjøre.
I denne situasjonen og overfor alt det som er umulig for oss, er det Gud taler de ord
som står over andakten. Hører vi på ham og tar hans ord til oss, er vår situasjon så
visst ikke håpløs! Han er den som gjør det han vil og ut tenker det som skal hjelpe
oss. Han skuer nød og sorg for å legge dem i sin hånd, sier han i sitt ord.
Salme 104,14. Han vet utvei hvor det ikke finnes noen utvei, og gir hjelp der hjelp
ikke finnes. Han er Herren, vår Gud, den Allmektige, som har skapt himmel og jord,
og som setter i verk det han vil. Det er HAN som sier: »Rop til meg og jeg vil svare
deg.» Du syns alt er håpløst. Hører du denne oppfordringen fra din skaper og frelser?
Vil du ikke gjøre bruk av den? Tror du ikke at han som ber deg om å rope til ham og
lover deg svar, at han holder sitt løfte? Tror du ikke at han vet råd for dine
vanskeligheter? Gang på gang forsikrer han om seg selv i sitt ord at han er trofast.
Han er til å stole på! Du kan være forvisset om at den som stoler på ham ikke blir
skuffet.
Øivind Andersen

4 ting du ikke bør gjøre:
Vi kan ikke ordne opp i vår ektefelles liv, vi kan ordne opp i vårt eget.
For det første , hvordan takle hverdagens problemer? Ved Guds hjelp vil du komme
gjennom det!
For det andre er det en dypere realitet. I mange av skilsmissene ligger det et dypere
problem enn de hverdagslige. Dette dypereliggende problem må avdekkes og leges/
løses! Be Gud vise deg om det er noe dypereliggende problem i din situasjon. Ikke
flykt unna om det er smertefullt eller vanskelig. Gå sammen med Jesus midt inn i det
vanskelige slik at det kan bli avdekket og legt!
Fire ting du IKKE må gjøre :
1. Du må ikke mase på ektefellen din om å komme hjem!

2. Ikke fortell ham/ henne at du har forandret deg !
3. Ikke ring eller ta annen kontakt jevnlig uten at ektefellen ønsker det!

4. Du skal ikke få ham/ henne til å få skyldfølelse for å ha ødelagt deres familie!
1.Det å mase på ektefellen om å komme hjem virker bare mot sin hensikt, virker til å
støte vedkommende lenger vekk. En ektefelle sa: »Jeg forstår hvorfor du dro. Du har
påpekt problemet og sagt fra i 11 år om det du opplevde var vanskelig for deg. Men
jeg har ikke gjort noe med det. Tilgi meg .Du har rett til å være ulykkelig og jeg
forstår hvorfor du flyttet.» På denne måten bekreftet vedkommende at han ikke
ønsket å miste henne, og han forsto den alvorlige forandringen som krevdes av ham,
men han anklaget ikke henne fordi hun dro. I stedet for å gå ned for telling ba han om
å få snakke med barna. Han fortalte dem at alt skulle bli bra og at han var veldig glad
i dem og at han ville komme til dem og være sammen med dem. Han anklaget ikke
barnas mor for å ha reist og han tok fortsatt sitt ansvar som far alvorlig.
2.Ikke fortell om at du har forandret deg, la dem selv få observere det. En ektefelle
som selv fikk se forandringer hos sin ektefelle sier:» Det var så merkelig for meg.
Jeg så noe i ham/ henne i dag som jeg ikke har sett før, en tillit og en ydmykhet.
Resultatet av det var en mer var og medfølende person både overfor seg selv og sin
familie. Først ble jeg litt skeptisk, men etter 9 uker aksepterte jeg at dette var en
forandring. Måten han behandlet meg og barna var annerledes.»
3.I stedet for jevnlig å ta kontakt med ektefellen- vent til situasjonen legger seg til
rette og lytt til det ektefellen din meddeler deg. Lytt til ham eller henne! Hva er det
som er vanskelig for ham/ henne?
4.Verken du eller din ektefelle er perfekt. Ved at du tar ansvar for ditt eget liv og tar
fatt på det som du må gjøre noe med, blir du mindre opptatt av å skylde på andre og
fortelle barna hvor håpløs far eller mor er.
(fritt oversatt fra Marriagesherpa.com, 4 things NEVER to do. Vi kjenner ikke nærmere til Marriage sherpa og kan
derfor ikke gå god for hva de gjør og hvem de er.)

Vi får sms:

*«Jeg bidde på Herren,» Salme 40,1.Å vente er mye vanskeligere enn å gå. Venting
krever tålmodighet og tålmodighet er en sjelden dyd. Men Gud har en hensikt med at
han drøyer, og vi trenger da å stoppe opp, vi kan ikke gå uten at vi går sammen med
Gud. En kristen må aldri forlate den plass Gud har satt ham før «skystøtten» beveger
seg. Og husk at Gud gir tilstrekkelig kraft til hver ny oppgave han pålegger oss. Å
vente og i troskap følge hans ledelse- det er kraftens hemmelighet. Vent på hans
ledelse. »Å gjøre din vilje Gud, er min lyst, og din lov er i mitt hjerte.» Salme
40,9.Nord-Vest.
*«Matt.6,33:»Søk då fyrst Guds rike og hans rettferd, så skal de få dette i
tillegg.»klem fra meg. Nord- Vest.

*»Takk takk. Eg vil gjerne ha meld og dei gode orda fra TO SKO.Det har vore til
hjelp i mang ein vanskeleg situasjon.Stor klem frå meg.» Nord Vest

*» «Takk!Det er godt å høre at vi er flere som står sammen i bønn.Jesus sier:kom til
meg når du er sliten og kjenner deg svak.Kryp inn i mine evige armer og hvil og ta
imot mine velsignelser..» Vest-Finnmark

*Hei!Æ vil fortsatt motta melding fra dere  De e me å holde motet oppe når det
stormer som verst!Håper vi snart får mange gjenforeninger! Gud velsigne dere alle!»
Øst-Finnmark

*»I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, man at Han har elsket oss og
sendt sin Sønn til soning for våre synder….»Vi elsker fordi han elsket oss
først.»1Joh.4,10 og 19.Det er en stor trøst at Guds kjærlighet til oss ikke er avhengig
av styrken av vår kjærlighet til ham. Guds kjærlighet er som havet, vi kan ikke lodde
dybden. Og vår kjærlighet som duggdråpen på gres strået som blinker i solen.»
Nord-Vestlandet
*»Hei! Det er deres meldinger som gjør at det går an å holde motet oppe! Så fortsett
med oppmuntringer og anbefalinger fra vår himmelske Far, ført i pennen av dere
lydige disipler.» Nord-Vestlandet

Rop på meg så vil jeg svare deg…..
Bibelens Gud skal gjøre verket, HAN vet hva
som må til for at ektefellene selv skal ønske å
komme hjem(uten at noen maser på dem)
»Så sier Herren, han som skapte og formet jorden og gjorde
den fast,- Herren er hans navn: Rop på meg, så vil jeg svare
deg og fortelle deg store, ufattelige ting, som du ikke kjenner
til.» Jeremia 33, 2-3.:

«og fortelle deg store, og ufattelige ting…..»
«for han visste selv hva han ville gjøre.»
Joh.6,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Velkommen til «Dags-samling» lørdag 6 okt. i Sjømannskirken på
Bygdøy. Frank og Kari Åbyholm blir med! Vi starter kl.10.
Påmelding, pris: kr.300,- inklusiv lunsj og middag.
Takk til dere som ber for oss og gir oss gaver!

Gjenreis familien!
Far, mor og barn
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