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Denne våren var jeg i Waterloo på en ekteskapskonferanse arrangert av NAME
Canada.
Leo Godzich, som alltid har fin innsikt, delte det følgende.”En av de største
tragediene i verden i dag er at menneskene glemmer at i hvert eneste menneske er det
et uttrykk av Gud. Det betyr at hvert menneske uttrykker noe helt spesielt av Gud
som bare kan uttrykkes gjennom det enkelte menneske. Du kan spørre de kristne
hvorfor de er mot abort og de fleste vil si fordi de er imot mord og det er en god
grunn, men ikke den viktigste grunnen. Den viktigste grunnen til at vi skulle være
mot abort, er at det bildet av Gud som den personen skulle gi uttrykk for fikk ikke
komme til uttrykk!”
Verdiene av ekteskapet får et nytt innhold ved å tenke slik!
Leo’s ord ga meg en åpenbaring .Selv hvor tragisk det er at et lite menneske blir
drept, er dog den største tragedien at Guds bilde ble ødelagt. Satan angriper
mennesker for å ramme Gud og hans rike. Ved at menneske blir drept så visker Satan
ut det bildet av Gud som skulle komme til uttrykk gjennom dette mennesket.Han
ødelegger Guds hensikt som nettopp det mennesket skulle uttrykke og utfylle. Ser du
at dette handler mer om Gud enn om mennesker?
Vi er så selvopptatte at vi ser bare at abort handler om mennesker. Det rører ved
følelsene fordi det kunne ha vært oss. Vi er såret og skuffet fordi det kunne ha vært
noen vi elsker. Vi ser på abort fra vår menneskelige side,fysisk heller enn å se abort
fra et evighets- og et Guds synspunkt.
Med det samme begynte jeg å sammenligne dette med ekteskap og skilsmisse.
Satan angriper og ødelegger ekteskap p.g.a. det de representerer.Men hvor mange
mennsker ser egntlig de vikrkelig guddommelige verdiene i et ekteskap?Mens jeg
enda var sammen med min kone så tenkte jeg på ekteskapets verdi som viktig p.g.a.
vår egen lykke.Ut over det var det noe som var innstiftet av Gud for å hegne om
familien.Mitt perspektiv på ekteskapet har utvidet seg etter at jeg ble skilt. Jeg så på
ekteskapet som et sted der jeg skulle trenes til å tjene endre, til å ha intimitet, offer
,trygghet og også mye mer. Alt dette er rett, men Gud lærte meg mer. Jeg oppdaget at
ekteskapet er et bilde på Gud, et bilde på den oppofrende evige kjærligheten som
Jesus har for hver enkelt av oss.Leo’s illustrasjon vekket dette igjen til live i meg.
Hva viser vi verden når vi viser den en skilsmissestatistikk på over 50% ? Hva sier vi
om Jesus ved dette? Når vi står i tro for våre ektefeller og våre familier så gjelder det
mer enn vår egen lykke og glede !Vi tror det gjelder mer enn hva som er rett og galt
og våre kjæres frelse. Selv om vi aldri får se gjenopprettelse av våre familier, så viser
vi verden Jesu ufortjente kjærlighet til sin brud! Overgivelsen til Guds vilje er det
viktigste i vårt paktsforhold med Faderen, på samme måte som Jesu død viser
Faderens paktsforhold med oss.

Vårt familiekompass.
Hvor tok vi feil av veien i denne saken?
De fleste har byttet bort evig gudsfrykt med humanisme. Humanismen er blitt gud
for svært mange i vår kultur selv om humanistene ikke ser seg selv som religiøse. Vår
falne natur innbiller seg selv at JEG vet hva som er rett og galt, jeg kan selv finne ut
av min bestemmelse. Roten til denne holdningen er stolthet. Denne stoltheten viste
seg første gang i Edens hage.
Satan som er løgnens og stolthetens far fortalte Eva at hun visste best og Adam fulgte
Evas råd.Da dette skjedde mistet humanismens moralske pass helt retningen.
Kompassnålen peker alltid mot nord. Uansett hvor man er i verden kan man orientere
seg etter kompassnålen fordi den alltid, overalt på kloden peker mot nord. Dette gjør
at reisende får hjelp til å finne sitt bestemmelsessted.Sannheten er vårt evige kompass
som viser oss retningen og hjelper oss å finne vårt bestemmelsessted. Sannheten er
det evige perspektivet
som vi skulle leve vår liv i tråd med.Sannheten vil alltid peke i en retning, nemlig
mot Gud. Hvis vi slår opp/søker i leksikonet :”Encarta” så er Gud det første ordet
som dukker opp når man søker opp ordet sannhet.Det er en flott påminnelse om hva
sannhet er og hvor vi finner den. Sannheten handler om Gud!
Humanismens kompassnål vil derimot alltid peke mot mennesket selv; ekteskapet
skal dekke MINE behov og gjøre MEG lykkelig!
Sannheten forteller oss at ekteskapet er en pakt som gjenspeiler Guds kjærlighet til
hvert enkelt menneske.Et kristent menneskes liv vil alltid peke på Gud og hans evige
sannhet,komme ditt rike, må Gud få ære ,må Guds vilje skje her og nå Gud vet best
han er Herre, han er min eneste resurs.
Det er interessant å legge merke til at det er et punkt hvor kompassnålen kommer ut
av fokus. Det er på nordpolen, ved målet. Når vi ankommer nordpolen vil ikke
kompasset være til hjelp .På samme måte med Gud. Når vi er kommet til himmelen
trenger vi ikke Guds ledelse lenger da er vi jo sammen med ham, da er vi ett med
ham i hans perfekte sannhet.
Men før vi kommer til himmelen er sannheten kompassnålen som skal lede oss så vi
ikke går oss vill.
En grunn å bygge på.
Etter denne undervisningen av Leo har jeg brukt mye tid på å tenke gjennom hva det
vil si at sannheten skal lede oss i våre liv og også hva det vil si for oss som står i tro
for våre ekteskap.Urokkelig kom til meg.Noe er urokkelig når det er sikkert,solid og
uforanderlig.Det er sannheten som vi må bygge våre ekteskap på.
Jesus snakker om det i Matt.7,24-27:
”Derfor - hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, hen blir lik en
forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. Og regnet skylte ned, og
flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Men det falt ikke, for
det var grunnlagt på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem,
han blir lik en uforstandig mann, som bygde huset sitt på sand. Og regnet skylte ned
og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset, Og det falt, og
fallet var stort.”
Dette fundamentet ;Jesu ord og eksempler, de vil aldri forandres. De står fast til evig

tid!
Dette kan vi være sikre på fordi Jesus sa:”Men han som har sendt meg er sanndru ,og
det jeg har hørt av ham, det taler jeg til verden.”Joh.8,26.Vi vet at det Gud sier er
sannhet”Gud er ikke et menneske så han skulle lyve, heller ikke et menneskebarn så
han skulle angre.”
4 Mos.23,19.
Våre omstendigheter går ofte mot det som står i Ordet. Datoen for betalingen er
kommet og Gud har ikke sørget for pengene. Min ektefeller sier at han/hun ikke
kommer tilbake selv om Gud har talt om at det skal skje. Vi kan nevne flere ting,
listen kan bli lang. Hva gjør jeg når omstendighetene sier noe annet enn Ordet?
Valget
Når vi står foran slike omstendigheter som motsier Ordet da må vi gjøre våre valg.
Disse valgene vil utfordre sjelen vår, følelsene våre og vårt intellekt. Våre øyne og
ører sier oss at det er umulig. Følelsene våre roper at det er for hardt for oss. Vi
kommer fort til den konklusjon at det vil aldri komme til å skje. Og igjen er vi blitt
menneskesentrert og humanistisk og lytter til våre menneskelige råd. I stolthet roper
våre sjeler ut at vi vet best!
Og vårt humanistiske kompass får oss helt ut av retning.
Eller så kan vi velge å tro Guds sannhet som er åpenbart og talt til oss, og gå i
lydighet på tross av det vi ser, føler eller tenker. Dette er troens vesen.
”Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.”
Hebr.11,1.
Hvilke bygningsmann vil du være? En som bygger et vakkert hus på sand som ser
fint ut,
føles behagelig og som alle rundt deg sier vil bli stående?
Eller er du av dem som vil bygge en bygning på fjellgrunn ,en bygning som blir
stående og ikke faller om stormen kommer?Søk sannheten,strekk deg etter den og be
Gud åpenbare den for deg. Be Gud gi deg et evig og guddommelig perspektiv over
ditt liv og ditt ekteskap.Tilslutt skal vi se at Jesus gir et vidunderlig løfte til de som
søker sannheten.Det leser vi i Joh.8,31: ”Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i
sannhet mine disipler.Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere
fri.”
Tro meg, friheten er god.

