Førstehjælp til et såret ægteskab.
Af: Marilyn Phillipps
Copyright© 1987 / dansk 1997
ISBN 1-884794-00-9 / dansk 87-986739-0-4
Reprinted 1989, 1991, 1993
Revised 1992 /dansk 2001
Vi opfordrer dig til at kopiere denne bog og give til enhver der har brug for hjælp. Dog må man ikke kopiere med salg for
øje.
Scripture quotations marked (NIV) are from the Holy Bible, New International Version. Copyright © 1973, 1978, 1984,
International Bible Society. Used by permission.
Scripture taken from the AMPLIFIED BIBLE, Old Testament. Copyright © 1962, 1964 by Zondervan Publishing House. Used
by permission.
Scripture taken from the AMPLIFIED BIBLE, New Testament. Copyright © 1954, 1958 by the Lockman Foundation. Used by
permission.

INDLEDNING
Min mand, Michael og jeg har oplevet at få vores ægteskab helbredt ved Jesu kraft. For
bare få år siden var vi nået til det punkt, hvor vi skulle skilles, og Michael havde planer om
at gifte sig med en anden.
Rådgivere gav os ikke noget håb, vores præst resignerede over for den kendsgerning, at
ægteskabet var dødt, og andre kristne rådede mig til at samle stumperne op og at komme
videre med mit liv.
Under denne omvæltning i mit liv lærte jeg at stå fast i Herrens kraft. Hvad Gud har sagt,
vil Han søge gennemført ved sin kraft og styrke. Guds Ord ville ikke fastslå: ”intet
menneske leve adskilt fra hinanden”, uden at Guds kraft er i stand til at genoprette og hele
ægteskaber.
Helligånden ledte mig skridt for skridt til at satse på vores ægteskab, og Jesus beviste
endnu en gang, at der er intet, der er umuligt for Ham. Vores ægteskab blev genoprettet og
helet ved Guds kraft og Hans Ords autoritet.
Formålet med denne bog er ikke at give dig en dybdegående undervisning om helbredelsen
af Jeres ægteskab. Den har det formål, som titlen også giver udtryk for, at give dig
førstehjælp til det begyndende trauma.
Du vil få brug for at søge støtte hos din præst og hos andre, som vil stå sammen med dig.
Der findes også støttegrupper, som specielt er kaldet af Gud til at hjælpe dig i denne
situation.
Yderligere oplysning om disse grupper kan fås ved henvendelse på tlf. 20 51 61 50.
Denne bog er skrevet til dig.
Opgiv ikke håbet.
Bliv ikke træt af at gøre det gode.
Du skal vide, at der ikke er nogen personsanseelse hos Gud. Det, Han gjorde for os, længes
Han også efter at gøre for Jer.
I Jesus,
Marilyn Phillipps

FORORD
For blot få år siden ville ingen, der så på vores ægteskabs omstændigheder og især på den
slags mand, jeg var, nogensinde have drømt om, at jeg en dag ville komme til at skrive
forordet til en bog om at helbrede ægteskaber. Jeg var opsat på, at slippe ud af et
forfærdeligt ægteskab.
Jeg var slået ud over at være belemret med to børn og endnu et på vej. Jeg var forelsket i
en anden kvinde (Marilyns bedste veninde), som ”forstod” mig. Jeg var besat af penge. Jeg
var fanget i pornografiens net. Jeg var selvsøgende, selvcentreret og egoistisk. Jeg havde
gjort det, jeg var, og det, jeg ønskede, til Gud.
NB: prøv at se, hvilken mand, der er beskrevet i 2. Timotheus 3:2-5:
”Thi menneskene vil blive egenkærlige, pengekære, pralende, hovmodige, spottelystne,
ulydige mod forældre, utaknemmelige, ufromme, ukærlige, uforsonlige, sladderagtige,
umådeholdende, rå, fjender af det gode, forrædere, fremfusende, opblæste, lystens venner
snarere end Guds venner; de har gudsfrygts skin, men fornægter dens kraft. Dem skal du
holde dig fra”.
Dette er beskrivelsen af den slags mand, jeg var.
Men..... Pris Herren, at vi har en Gud, som er en TROENS Gud. Pris Herren, at de, som
tjener Ham, kan have Hans tro. De kan se med troens øjne, ikke med det naturlige syn.
Hans vision for mig (og for hele menneskeheden) var så forskellig fra, hvad jeg var. Det var
Hans ønske, at jeg blev en Guds mand, den slags, der er beskrevet i Hans Ord.
1. Timoteus 3: 2-4 siger:
,,En tilsyns-mand bør derfor være uangribelig, én kvindes mand, ædruelig, sindig, værdig,
gæstfri, dygtig til at lære fra sig; ikke drikfældig eller voldsom, men mild, ikke stridbar, ikke
pengekær: en mand, som styrer sit hus godt, og som på fuldt værdig måde holder sine børn
til lydighed”.
Desuden ønskede Han, at Marilyn, som var indgået i et pagtsfællesskab med Ham, og jeg,
skulle have den slags fællesskab, som Adam og Eva havde før syndefaldet, at have det
slags fællesskab, som er beskrevet i Jeremias 32:38-41. Vores ægteskab skulle være
karakteriseret ved ét hjerte og én vej, så Han kunne velsigne os, og vi kunne blive plantet
og bære frugt i denne verden.
Det virker som om, det ville være meget lettere for Marilyn at se på omstændighederne.
Det virker som om, at det ville have været bedre for hende at sørge for sig selv. Men det er
ikke Herrens vej. Hovedindholdet i det, Herren sagde til hende var, at hvis hun ville
overlade alt til Ham og Hans Ord, ville der ikke være noget, der kunne forhindre hende i at
modtage alle pagtsforholdets velsignelser, som Hans Ord har lovet.
Marilyn overgav alt til Ham og Hans Ord og accepterede ikke verdens måde at løse
problemerne på. I tre hårde og lange år, hvor hun fik meget lidt opmuntring endda fra det
kristne fællesskab og sandelig heller ikke fra mig, kæmpede hun for Guds vilje i sit liv. Det
var ikke nogen let kamp; men hun stolede på Herren.
Denne lille bog vil give Jer et indtryk af, hvilken kamp, der ligger foran Jer. Men ,,Større er
Han som er i Jer, end han, som en verden”. Sejren er Jeres. Byttet tilhører sejrherren. Og

Marilyns sejr indebar, at hun nu har en mand (mig), som tjener Herren og vokser i et
ægteskab, som ærer og tjener Gud.
Den næste udtalelse fra mig vil lyde lidt underlig, men prøv at forstå den. Marilyn
gennemlevede en utrolig hård kamp, MEN det var det hele værd. Jeg var det værd. Vores
ægteskab var det værd. Lad ikke djævelen røve, stjæle og dræbe jeres ægteskab. Du og
din ægtefælle har et guddommeligt formål med Jeres ægteskab. Lad det blive et mægtigt
redskab for Herren.
Se ikke tilbage på, hvad det har været, se ikke på den nuværende katastrofe, men se
hellere hen til Guds hjerte og vis ion for, hvordan det vil blive: ,,Men Han, som over al måde
formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over det, som vi beder om eller
forstår” (Efeserne 3:20).
Michael Phillipps
PS: Marilyn, jeg elsker dig og takker dig for, at du holdt ud og troede på, at vores ægteskab
kunne helbredes til trods for omstændighederne.
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CHOKKET
Den første gang Michael fortalte mig, at han havde fundet en anden og ønskede skilsmisse,
var jeg i en tilstand af chok. Jeg kunne ikke tænke, jeg kunne ikke føle. Jeg var lammet.
Jeg vidste godt, at vi havde problemer, men jeg havde altid regnet med, at vi kunne
arbejde os igennem dem. Vi elskede trods alt hinanden. Vi var gift. Situationen ville se
bedre ud ,,i morgen”.
Pludselig gik det op for mig, at situationen ikke ville blive bedre. Han ville forlade mig og
ønskede ikke at arbejde på, at vores ægteskab skulle fungere. Han sagde, at han ikke
elskede mig, og at han aldrig havde gjort det. Han sagde, at han ikke ville have børnene, og
at han aldrig havde ønsket dem. Jeg ventede vores tredje barn på det tidspunkt, og jeg
følte mig forrådt og fanget i en fælde. Jeg husker, at jeg en aften sad på kanten at
badekarret og græd så heftigt, at jeg troede, at min krop skulle sprænges. Alt var sort og
håbløst.
Michael ville ikke gå til rådgivning. Han ville ikke tale om problemerne. Alt, hvad han
ønskede var at tilbringe tiden sammen med hende. Jeg følte mig forrådt, svigtet og
værdiløs. Mit selvværd raslede ned, og det blev ikke bedre af, at ,,venner” fortalte mig, at
jeg skulle forsvinde og lade dem være lykkelige sammen.
Jeg gik til vores præst, og han fortalte mig, at der ikke kunne gøres noget. Han syntes, at
det var en sørgelig situation, men at jeg var nødt til at acceptere det uundgåelige.
Endelig gik Michael med til at gå til rådgivning, fordi en eller anden havde fortalt ham, at
det ville pynte på hans sag i skilsmisseretten. Efter et besøg anbefalede rådgiveren, at vi fik
en hurtig skilsmisse for både at spare tid og penge. Han sagde, at vi var for langt ude til at
kunne få hjælp.
Jeg gik til en af vores venner, som jeg vidste tjente Herren mægtigt, og han fortalte mig, at
Gud ville tillade skilsmisse, fordi Michael havde begået ægteskabsbrud. Han sagde, at han
ikke kunne se nogen udvej til at bevare ægteskabet, hvis Michael var uvillig til at
samarbejde.
Endelig gik jeg til Jesus. Det er pudsigt, at vi er så længe om at nå dertil, hvor vi skulle
have været helt fra begyndelsen.
Jesus mødte mig midt i min smerte og mine tårer. Han trøstede mig og elskede mig og
begyndte at give mig fast grund under fødderne. Han viste mig i Sit Ord, hvad Hans
standard er for ægteskabet. Han skar igennem øjeblikkets følelser og lærte mig sandheden
at kende.
Det er det, denne lille bog handler om. SANDHEDEN. Hvis du ønsker sympati og tårer,
finder du dem lige om hjørnet. Der er altid mennesker, der er villige til at græde for og
sammen med dig. Du finder også nemt retfærdiggørelse for manglende tilgivelse, hvis det
er det, du ønsker.
Der er mange andre, der er blevet såret og som vil stå sammen med dig i din bitterhed.
Hvis du er ude efter den enkle sandhed, er det kun Guds ord, som kan give dig den. Det er

måske hårdt i begyndeIsen, men Jesus har lovet: ,,l skal forstå sandheden og sandheder,
skal frigøre Jer”.
Der er kraft i sandheden
Der er helbredelse i sandheden
Der er genoprettelse i sandheden.
Du må forstå dette lige nu:
JESUS ØNSKER, AT JERES
ÆGTESKAB BLIVER HELBREDT.
Hvis du læser denne bog, antager jeg, at du er klar over, at Jeres ægteskab er i
vanskeligheder. Måske er du også i chok. Du troede aldrig, at dette kunne ske for Jer. Du
troede aldrig, at det var muligt.
Du har brug for hjælp.
For det første; der er ingen vej udenom du har brug for Jesus. Hvis du tror, at du er i stand
til at få dit ægteskab helbredt uden brug af Hans kraft, så tager du fejl. Uden Jesus kan
ægteskaber kun blive limet sammen. Der vil altid være en stor revne tilbage, som vil kunne
give efter under pres. Jesus er den eneste, som kan hele et ægteskab, så det svage punkt
bliver usynligt. Sandheden er, at med Jesus, bliver det, som er svagest stærkest. Der er
ingen revne, der giver sig under pres.
Jesus elsker dig lige nu. Jesus elsker dig akkurat sådan, som du er. Du behøver ikke at blive
rengjort for at blive accepteret af Ham. Du behøver ikke at være god og samle point
sammen for at komme i nærheden af Ham. Han døde for dig, mens du stadig var en synder.
Han kender dig bedre end nogen anden, endda bedre end du kender dig selv. Du kan ikke
gøre dig til over for Ham. Du kan ikke hykle over for Ham. Han kender dit hjerte.
Du har brug for at vende dig til Ham lige nu og overgive dit liv til Ham. Han er den eneste,
der kan rense dig for din synd og få dit liv bragt i orden. Du kan ikke gøre det selv. Hvis du
havde kunnet det, ville du ikke befinde dig i det rod, du er i lige nu. Han er den eneste, som
kan klare det.
Bed denne bøn lige nu og giv dit hjerte til Ham:
,,Jesus, det gør ondt i mig. Jeg er blevet forkastet, og jeg føler mig værdiløs. Jeg
har prøvet at ændre på situationen selv, og det er ikke lykkedes for mig. Jeg er
træt af at komme med undskyldninger, træt af at prøve. Jeg bekender over for Dig,
at jeg er en synder. Jeg kan ikke rense mig selv, og jeg kan ikke selv bringe mit liv
på ret køl selv.
Jeg overgiver mit liv til Dig, Jesus. Jeg tager imod Dig som min Herre og min Frels
er. Jeg tager imod renselsen for mine synder ved Dit blod. Jeg overgiver mit liv til
Dig lige nu.
Hjælp mig, Herre. Trøst mig. Undervis mig. Jeg har brug for Dig som aldrig før.
Jeg er Dit barn, Herre”

Hvis du har bedt denne bøn, og virkelig har ment det, du har sagt, er du nu født på ny ved
Guds Ånd. Det betyder, at den gamle natur, den natur, du blev født med, er død. Du har nu
modtaget en ny natur, Guds natur, og den får du brug for, idet du ønsker, at dit ægteskab
skal blive helbredt. Du kan ikke gøre det i egen kraft. Du må gøre det ved Hans kraft.
Gud har skrevet et ganske særligt kærlighedsbrev til sine børn. Det indeholder
retningslinierne for hvert eneste element aflivet på jorden og enhver situation. I sit
kærlighedsbrev har Gud givet udtryk for Sin vilje for dig, og Han har givet dig
retningslinierne for, hvordan du fuldender den. Hans kærlighedsbrev er bibelen.
Du har måske prøvet at læse bibelen før, og det virkede som om, det hele stod på græsk.
Det er fordi, du har læst en andens post. Du er nu et barn af Gud, og brevet er skrevet til
dig. Du er nu i stand til at forstå, hvad Han siger, fordi Hans And bor i dig og vil lære dig
alting. Hvis du lige har modtaget Jesus som Herre i dit liv for første gang, er der meget, du
må lære. Bliv ikke overvældet. Gud ved, at det hele er nyt for dig. Han vil lede dig
nænsomt.
Selv om du har kendt Herren i nogen tid nu, har du stadig et stykke arbejde foran dig. Du
kæmper konstant for dit hjem og din familie. Dette bliver hårdt arbejde. Det er ikke en
passiv, men en meget aktiv kamp, der skal kæmpes. Du bliver nødt til at lære, hvad det vil
sige at være en soldat i Guds hær. Dette er en nævekamp, men pris ske Gud, Han har
udstyret sine børn til kamp.
Det er nødvendigt at blive klar over, at din fjende, Satan, og hans hær ønsker at ødelægge
dit hjem. Han bruger omstændigheder og mennesker.
Det er nødvendigt at vide:
Mennesker er ikke dine fjender
Det er ikke omstændighederne, der er problemet
Undlad at gå på kompromis
Satan er en mester i omstændigheder. Brug ikke hans våben for at prøve at vinde. Hvis du
stiller krav, som er baseret på omstændigheder, vil han manipulere omstændighederne
derhen, hvor du bliver i stand til at gennemføre din trussel.
Hvis du fx. siger: ,,Hvis du ikke holder op med dette vil jeg forlade dig”, vil han anipulere
med omstændighederne for at være sikker på, at du får en mulighed for at gennemføre din
trussel.
De forskellige omstændigheder presser dig ind i ugudelige resultater. Der er mange
mennesker, der bliver skilt i dag, som egentlig aldrig ønskede det, men de har trængt sig
selv op i en krog ved hjælp af deres munds ord.
Satan bruger beskidte tricks. Han ved, hvad der vil gøre allermest ondt på dig, og han vil
bruge det til at såre dig. Den, som du elsker allerhøjst - din ægtefælle - siger og gør en
masse forfærdelige ting i øjeblikket.

DIN ÆGTEFÆLLE
ER IKKE DIN FJENDE!
Husk det. Din ægtefælle bliver brugt af fjenden til at ødelægge Jeres hjem. Jeg er ligeglad
med, om din ægtefælle er en kristen og har 20 bibelvers, der retfærdiggør hans eller
hendes handlinger.
DET ER IKKE GUDS VILJE,
AT JERES ÆGTESKAB SKAL OPLØSES!
Det er lige meget, hvad folk siger.
Hvad siger Gud? Hvad siger bibelen?
Det er lige meget, hvad folk gør.
Hvad gør Gud? Hvad fortæller bibelen dig, at du skal gøre?
Jeres hjem er under fjendens angreb. Hvis du skal overleve angrebet, må du vide, hvad der
foregår, og hvordan du bekæmper det. Det næste kapitel vil være dig til hjælp.
,,Jesus, jeg ved, at vores hjem er under fjendens angreb. Jeg har brug for Din
hjælp. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal slås. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg
overgiver denne kamp til Dig. Undervis mig, hjælp mig. Jeg vil stole på, at Du
tager Dig af det. Amen “.

DIAGNOSEN
Hvorfor sker alt dette? Hvorfor lige dig?
Hvorfor lige dit ægteskab? Hvad har du gjort eller ikke gjort, som er skyld i dette?
For at forstå krisen i Jeres hjem, er det vigtigt, at du forstå nogle grundlæggende
principper i Guds Ord, bibelen. Da Gud skabte manden og kvinden, satte Han dem
sammen i et ægteskab, et pagtsforhold. For at forstå ægteskabet, må vi forstå, hvad
pagten betyder i Guds øjne.
Et forhold er en pagt eller en aftale mellem to mennesker, der binder dem sammen i et
livslangt fællesskab. Det betyder i realiteten, at de ikke længere er to, men at de nu er
ét. I bibelen ser vi, at Gud oprettede pagter med forskellige mennesker. Han oprettede
en meget bemærkelsesværdig pagt med Abraham, som oprettede den jødiske nation
(1. Mosebog 12:1-3). Siden Jesu død og opstandelse er de, som har modtaget Jesus
som deres Herre og Frelser, blevet partnere i den nye pagt med Gud (Hebræerbrevet 8:
6-13). Pagtskærlighed er stærk. Den siger:
,,Jeg lægger mit liv ned for dig” (1. Korintherbrev 13:1-8). Gennem hele skriften ser vi,
at Gud forbliver trofast mod sine pagtsløfter, selv om mennesket, som fejler og ikke
holder. Han har et pagtsforhold til, sin del af aftalen. pagtskærligheden er trofast,
uanset, hvad den anden pagtshaver gør. Grunden til dette er, at enhver pagt indeholder
løfter, varighed og betingelser. Når mennesker indgår en pagt, lover de hinanden noget,
og stadfæster betingelserne for, hvordan de vil holde deres løfter. Hvis den ene part er
utro mod løfterne, giver det ikke den anden ret til at gøre det samme.
Gennem hele Det gamle Testamente ser vi, at Gud er trofast mod sin pagtspartner,
Israel, den utro pagtspartner. Israels utroskab forandrede ikke Guds hjerte over for
hende. Han bliver ved med at stå inde for hende, at elske hende og at kalde hende
tilbage til Sig, endda den dag i dag.
Bibelen kalder ægteskabet et pagtsforhold (”Fordi Herren var vidne mellem dig og din
ungdoms hustru, mod hvem du har været troløs, skønt hun hører til dit folk og deler din
tro” (Malakias 2:14). Da du blev gift, indgik du et pagtsforhold.
Som part i den ceremoni, du og din ægtefælle deltog i, afgav 1 nogle vigtige løfter til
hinanden. Ordene afviger fra ceremoni til ceremoni, men de indeholder alle sådan noget
som: ”at elske”, ”at ære”, ”at værne”, ”at adlyde” , o.s.v., og ceremonien indeholdt
vigtige betingelser som ,,i medgang og i modgang”, ”i glæde og i sorg “, ”i sygdom og
nød”. Løfterne indeholdt også ordene: ”indtil døden skiller Jer ad”. Vi kalder disse for
ægteskabsløfter. Bibelen har noget at sige om disse løfter:
,,Når du giver Gud et løfte, må du ikke tøve med at opfylde det. Gud har ikke behag i
tåbeligheder; op fyld dit løfte. Det er bedre at lade være med at afgive et løfte, end at
afgive et og ikke ind fri det”. (Prædikerens Bog 5:4).

De fleste af os kender intet til dette, når vi gifter os. Vi er sædvanligvis så nervøse, at vi
ikke tænker over, hvad vi siger, men Gud lytter. Kort tid efter, at vores ægteskab var
blevet helbredt, husker jeg, at en af mine venner fremhævede, hvor dygtig jeg havde
været, da jeg fastholdt, at vores ægteskab kunne helbredes.
Mens jeg lyttede til hende, tænkte jeg på, hvor vidunderlig jeg var og på alt det, jeg
havde lidt. Gud må have været temmelig stolt af at have mig med på holdet. Jeg
spekulerede over, hvor mange der i det hele taget ville have været lige så trofast mod
Hans Ord, som jeg. På vejen hjem talte Herren blidt til mit hjerte og sagde:
,,Hvad har du gjort for dit ægteskab, som du ikke lovede at gøre på din bryllupsdag?”
Pludselig gik det op for mig, at Gud havde lyttet med på vores bryllupsdag, lang tid før vi
kendte Ham, og Han havde lagt mærke til det, vi havde sagt. Da modgangen kom, var
Han trofast mod sit løfte for vores ægteskab, og Han forventede, at vi også var det. Det
virker så usædvanligt i vores tid med øjeblikkeligt ægteskab og øjeblikkelig skilsmisse,
men Guds standard er overhovedet ikke usædvanlig. Det er den forventede norm.
I forrige kapitel nævnte jeg, at vi ikke fik nogen opmuntring fra vores præst eller
rådgivere til, at vores ægteskab kunne helbredes. Selv vores ven, som var født på ny,
åndsfyldt og som tjente Herren mægtigt, erklærede ægteskabet for dødt på grund af
utroskab.
Gud havde ikke desto mindre en anden standard.
Da jeg tog hjem efter den sidste rådgivning, var jeg forberedt på en uundgåelig
skilsmisse. Min menneskelige kærlighed til min mand var død efter den konstante
krænkeIse, jeg havde været udsat for. Jeg forestillede mig, at hvis Gud vidste, at dette
ægteskab var dødt, og at Han ville give mig en fly mand, måtte jeg hellere følge med
strømmen og få det overstået.
Imidlertid forholder det sig sådan, at når vi har taget imod Jesus som Herre og Frelser,
har Han taget bolig i os, og taler til os i overensstemmelse med sit Ord. Jeg har aldrig
hørt Guds stemme tydeligt, men jeg har ikke haft svært ved at vide, når Han taler i mit
indre. En dag viste Gud mig et sted i skriften, som jeg ikke kunne huske, at jeg havde
læst før. ,,Men de gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke må ski/le
sig fra Sin mand -og hvis hun alligevel skiller sig fra ham, skalhun vedblive at være ugift
eller forlige sig med sin mand -og at en mand ikke må fors kyde sin hustru”.
(1 . Korinterbrev 7:10—11).
Jeg var som lammet, da jeg læste dette skrift-sted, Jeg kunne ikke tro, at Gud var så
hård på det område. Straks vendte jeg mig til det skriftsted, som jeg havde fået af den
ven, som gav mig den udvej, at jeg kunne lade mig skille og gifte mig igen.
Jeg viste det til Herren og spurgte Ham, hvad Han mente om det. Han ledte mig blidt
tilbage til 1. Korinterbrev 7:10-11, og lod mig læse det igen. Langsomt gik det op for

mig, at Gud mente det, Han sagde. Dette var skrevet for at blive overholdt. Herren
havde lavet reglerne, og nu håndhævede Han dem, Jeg var lidt oprevet over, at Han
ikke håndhævede de samme regler for alle, Jeg understregede, hvor mange kristne jeg
kendte som var blevet skilt og havde giftet sig igen, og jeg spurgte Ham, hvad med
dem? Han kom ikke med nogle kommentarer, men ledte blidt min opmærksomhed
tilbage til 1. Korinterbrev 7:10-11.
Han sagde til mig:
,,Dette er Min standard. Du har et valg, og jeg vil møde dig uanset, hvad du vælger.
Hvis du vælger at forblive enlig, vil jeg være din mand, Jeg vil tage mig af dine børn
som deres far. Du og dine børn skal aldrig mangle noget. Jeg vil tage mig af dig, som
ingen jordisk mand kan. Hvis du vælger at forblive i dit ægteskab, vi/jeg bringe dig
igennem til sejr”.
Straks kom jeg i tanke om skriftsted et:
,,Frygt ej, du skal ikke beskæmmes, vær ej ræd, du skal ikke skuffes! Thi din ungdoms
skam skal du glemme, ej mindes din enke stands skændsel. Thi din ægtemand er din
skaber, Hans navn er Hærskarers Herre, din genløser er Israels Hellige, Han kaldes al
jordens Gud. Som en hustru, der sidder forladt med sorg i sinde, har Herren kaldt dig.
En ungdomsviv, kan hun forstødes? siger din Gud”. (Esajas54:4-6). Og ,,Faderløses
Fader, enkers værge, Gud i Hans hellige bolig” (Salme 68:6).
Jeg vidste, at Han mente det, Han sagde.
Det tog mig ikke lang tid at træffe mit valg. Jeg ønskede ikke at forblive enlig. Jeg havde
to børn og et tredje på vej. Jeg ønskede et hjem med en mand og en far. Jeg ønskede
vores ægteskab.
Jeg sagde til Herren: ”Jeg ønsker at blive, Herre. Men jeg ved ikke hvordan. Jeg kan
ikke finde en eneste, som vil fortælle mig, at dette er muligt.”
»Jeg siger, at det er muligt”, var Hans eneste svar, ”Og jeg vil lære dig hvordan”.
Dit ægteskab er et pagtsfællesskab - den jordiske genspejling af Guds evige
pagtskærlighed. Satan hader foreningen og kraften i en pagt og søger at ødelægge
hvert eneste ægteskab, han kan komme til (se Johannes 10:10) Hvad du har gjort eller
ikke gjort, har muligvis medvirket til dit ægteskabs forlis, men det er ikke hele grunden.
Dit ægteskab har været skydeskive for Satan og hans hær. De omstændigheder, som
du ser, er bare et udtryk for hans krigsførelse.
Navnet Jesus er til stadighed navnet over alle navne. Hvilke navne har de
omstændigheder, som du i dag står ansigt til ansigt med?
Ægteskabsbrud? Alkoholisme? Homoseksualitet? Incest?
Ligegyldigt hvad det hedder, er det under Jesu navn, Skriften siger, at alt må bøje sig
for Jesu navn.

Derfor har også Gud højt ophævet Ham og skænket Ham navnet over alle navne, for at
i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himmel og på jord og under jorden, og hver tunge
skal bekende til Gud Faders ære: Jesus Kristus er Herre.
Fillipperne 2:9-1 1.
DJÆVELENS HOVEDTAKTIK VIL VÆRE AT OVERBEVISE DIG OM, AT DETTE ER
FOR STORT FOR GUD!
Det er løgn! Du er i pagt med Gud ved Jesu blod, og du repræsenterer et pagtsforhold
her på jorden, der er ind-stiftet af Gud. Hvilken magt har helvede over det?
Lige nu, mens du læser denne påstand, siger fjenden til dig: ,,Men hvis nu dit ægteskab
ikke er indstiftet af Gud? Hvad nu, hvis Gud ikke ønsker, at det bliver helbredt? Måske
var dit ægteskab ikke et eksempel på, ,,Hvad Gud har sammen føjet”. Hvis Gud var for
dette ægteskab, ville det så se så slemt ud?”
Bare husk på dette: Det er Gud, der har skabt ægteskabet, ikke djævelen. Når et par
vælger ægteskabet, vælger de Guds plan for deres liv. Fra det øjeblik I bliver gift,
arbejder Gud med, for at Hans plan kan lykkes.
,,Hvad Gud har sammen føjet”, gælder ikke bare dem, til hvem Han har sagt, at de
skulle gifte sig. Det er den bedste måde at være i centrum af Guds vilje på, men det er
få mennesker, der søger Ham omhyggeligt for at udvælge en ægtefælle. Mange par, os
selv iberegnet, giftede os af lyst, og Gud havde intet med det at gøre. Det ændrer dog
ikke ved Hans bestemmelse for pagtskærlighed og trofasthed.
Det er Guds vilje for alle mennesker, at de skal være i pagt med Ham, og at alle
ægteskaber skal have deres fundament i Ham. Selv om det ikke forholder sig sådan, er
Han stadig 100% for ægteparret og for ægteskabet. Det at afslutte et ægteskab med
den påstand, at Gud ikke var med i det, er lige så forkert som at afslutte et
svangerskab, fordi barnet ikke var planlagt.
Når du nu en et pagtsforhold, så tillad, at Gud underviser dig i, hvordan du bringer dette
forhold i overensstemmelse med Hans vilje. Gud er trofast mod dem, der er i pagt med
Ham, selv om vi svigter. Hans ønske for os er, at vi skal lære at være trofaste, også selv
om vores ægtefælle svigter os.
,,Herre Jesus, lær mig, hvad pagt betyder. Lær mig at forblive stærk og trofast
mod mit ord, selv om min ægtefælle ikke er det. Jeg ønsker at kende dit hjerte for
pagten. Jeg ønsker at se vores ægteskab, sådan som du ser det. Min egen
kærlighed er så krænket lige nu, Jesus. Jeg kan ikke klare dette alene. Jeg føler
mig ikke særlig elskende og given de lige nu. Hjælp mig, Herre. Jeg vil hvile i Dig.
Amen “.

SMERTEN
Du er i smerte lige nu. Du er så såret, at du ikke ved, om du nogensinde holder op med
at føle denne smerte. Jeg ved det, jeg har selv følt smerten. Tro mig, smerten vil holde
op. Når Jesus helbreder, gør Han et grundigt og gennemgribende værk.
En dag, da jeg kaldte på Gud midt i min smerte, ledte Jesus mig gennem skriften til
Getsemane Have sammen med Ham (Markus 14:32-42).
For første gang opfattede jeg den smerte, som Han havde gennemlevet der. På det
tidspunkt, da Han havde et desperat behov for kærlighed og trøst fra et andet
menneske, kunne Hans apostle ikke holde sig vågne. De forstod ikke Hans smerte, og
de tog sig ikke af den. De havde spist et stort måltid mad, det var sent, og de havde
brug for at sove.
Oplever du det som om, der ikke er nogen, der ved, hvordan du har det? Virker det som
om, der ikke er nogen, der ved, hvad du må gå igennem? Jesus kender det. Han har
følt din ensomhed, din forkastelse, din smerte. Han har båret denne smerte, så du ikke
skal bære den. Han var i en så stor smerte, at Hans sved faldt som bloddråber på
jorden. Han fik ingen trøst, for at du kan blive trøstet. Lad Ham trøste dig nu. i salme
144:2 står der, at Herren er: ,,min miskundhed og min fæstning, min klippeborg, min
Frelser, mit skjold, og den jeg stoler på, som underlægger mig folkeslag!”. Du må vende
dig til Ham lige nu. Lad Ham være din klippeborg, din fæstning og dit skjold. Han elsker
dig så meget. Kun Han kan forstå den smerte, som du føler. Lad Ham trøste dig.
Jesus viste mig også noget andet, der hændte for Ham i Getsemane Have. Han blev
forrådt af en, som elskede Ham højt, og han blev forrådt i kærlighedens navn med et
kys. (Mattæus 26:47-50).
Den, du elsker højt, har forrådt dig. Jesus ved, hvad du føler. Han har oplevet
ydmygelse, skam og forræderi. I Hebræerbrevet 12:2-3 står der:
,,Medens vi retter vort blik mod Jesus, troens banebryder og fylden der, som for at få
den glæde, der ventede Ham, udholdt korset uden at ænse skammen, og som nu har
taget sæde på højre side af Guds trone. Ja, på Ham, som har tålt en sådan modsigelse
af syndere, skal I tænke, for at I ikke skal blive trætte og mod/øse i Jeres sjæle”.
Da Helligånden inspirerede Paulus til at skrive disse ord, havde han dig i tankerne. Han
kendte den smerte, du føler i dag. Han kendte forkastelsens skam, som du ville føle.
Han ønsker, at du skal se på Jesus. Det er derfor, disse ord er blevet skrevet, så du kan
vide, hvad du skal stille op i denne situation.
Før du kan fastholde, at jeres ægteskab kan blive helbredt, er det vigtigt, at du giver
Jesus lov til at trøste og helbrede DIG. Begynd med at læse i Salmernes Bog. David
kendte til smerte og forkastelse. Han vidste også, hvem hjælpen kommer fra. Læs om,

hvordan han råbte til Herren for derefter at prise Herrens navn, endda midt i
problemerne.
Lovprisning er af stor betydning for helbredel-sen. Du kan ikke prise Herren af hele dit
hjerte og stadigvæk føle dig krænket. I begyndelsen vil der være tale om et
lovprisningsoffer (Hebræerbrevet 13:15), som du ikke føler noget ved. Hvis du
overvinder dig selv og begynder at lovprise, vil du mærke, at du bliver draget ind i Guds
nærvær, og din helbredelse vil begynde.
At være i Jesu nærvær er nøglen til helbredelse. Pris Ham for at være den, Han er, og
for det, Han har gjort. Flyt dit blik væk fra problemerne og omstændighederne, og se på
Jesus. Lær Ham at kende, som du aldrig har kendt Ham før. Læg mærke til, at denne
tid er en helt speciel anledning for dig til at komme nærmere Ham.
En af de ting, der skete, da jeg fastholdt, at vores ægteskab kunne helbredes var, at jeg
lærte Jesus at kende på en måde, jeg ellers aldrig ville have oplevet, hvis jeg ikke var
blevet presset af omstændighederne til fuldstændigt at stole på Ham. Jeg kom til at lære
Hans umådelige kærlighed til mig at kende. Hans trofasthed og Hans aldrig svigtende
omsorg blev åbenbaret. Han blev min klippe midt i stormen.
Ingen kan nogen sinde tage det kærlighedsfællesskab fra mig, som vi udviklede i disse
urolige tider. I dag, som er en tid med fred, kender jeg Jesus på en dybere måde, fordi
jeg lærte Ham så godt at kende i en tid med problemer. Kom nærmere til Jesus. Hold
fast i at lære Ham at kende, som du aldrig har kendt Ham før. Se på denne tid som en
tid med muligheder, ikke som et problem.
Tillad Jesus at trøste og helbrede dig nu. Han har allerede båret din smerte, da Han gik
i døden for dig. Du behøver ikke at bære denne smerte nu. Giv den til Ham og giv Ham
lov til at genoplive dig med sin helbredende kraft. ,,Thi jeg heler dig> læger dine sår, så
lyder det fra Herren, du kaldtes jo Zion, den bortstødte, som ingen søger”. (Jeremias
30:17).
Pris Herren for den, Han er, og for det, Han har gjort. Giv Ham et lovprisningsoffer midt i
din smerte, og helbredelsen vil begynde indeni dig. Brug tid på at læse i bibelen, og bed
Jesus om at tale til dig igennem Sit Ord. Salmernes Bog er et godt sted at starte.
Opdag, hvordan David frydede sig i Herren og fandt trøst hos Ham selv midt i tunge
trængsler.
”Jesus, jeg ved, at jeg er såret. Du følte selv den smerte en gang. Du kender
smerten ved forkastelse, skam og ydmygelse. Du tog det hele op på korset for
mig, og nu giver jeg det hele til dig. Jeg priser dig, Herre! Jeg priser Dit navn! Jeg
vil bruge tid sammen med Dig i Dit Ord. Trøst og helbred mig, Jesus.
Amen”

PRESSET
Du er optaget af en overvældende konflikt. Indtil nu har du troet, at konflikten var
imellem dig og din ægtefælle. Det er den ikke. Det er en konflikt mellem to kongeriger.
Satans kongeriger fører krig mod Guds kongerige om din ægtefælle og dit ægteskab.
Gud har planer for din ægtefælle. Han har planer for jeres ægteskab.
,,Thi jeg ved, hvilke tanker jeg tænker om jer, lyder det fra Herren, tanker om fred og
ikke om ulykke, at jeg må give jer fremtid og håb”. (Jeremias 29:11).Jeres fjende,
djævelen, har også planer for din ægtefælle. ,,Vær ædru og våg; jeres modstander
djævelen går omkring som en brølende løve og søger, hvem han kan opsluge” (1.
Peters Brev 5:8).
DET ER GUDS ØNSKE, AT DIN ÆGTEFÆLLE OM VENDER SIG TIL HERREN, OG
AT JERES ÆGTESKAB BLIVER GENOPRETTET OG HEL BREDT. DET ER
DJÆVELENS ØNSKE, AT DlN ÆGTEFÆLLE GÅR I EVIG FORTABELSE, OG AT
JERES ÆGTESKAB BLIVER ØDELAGT.
Så enkelt kan denne konflikt beskrives. De omstændigheder, der er specielle for din
ægtefælle og jeres ægteskabelige situation er kun udtryk for, at det er den måde,
fjenden har valgt at føre krig imod netop jer på. Han kender Jeres svagheder hver især.
Han ved, hvad der vil såre jer mest. Djævelen er ikke ærlig og åben, han sparker til jer,
når I ligger ned. Han rammer hårdest, når I er svagest. Men han er begrænset i sin
krigsførelse.
”Det er kun almindelige, menneskelige friste/ser, der hidtil har mødt Jer, og Gud er
trofast. Han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men sammen med fristelsen skabe en
vej ud af den, så I kan stå den igennem”. (1. Korinterbrev 10:13).
Djævelens våben er begrænsede. Han kan kun efterstræbe jer med kødelige våben ting, som er almindelige for mennesker. Han kan ikke føre overnaturlig krig imod jer.
Gud har lovet jer en udvej fra ethvert angreb fra fjenden.
Skriften indeholder imidlertid nogle store løfter for jer angående jeres våben:
”Thi om vi end færdes i verden> fører vi dog ikke strid på verdslig vis. Vores stridsvåben
er nemlig ikke verdslige, men mægtige for Gud, så de kan nedbryde fæstningsværker.
Med dem nedbryder vi tankebygninger og alt hovmod, der rejser sig imod erkendelsen
af Gud, og tager enhver mennesket anke til fange ind under lydighed mod Kristus”. (2.
Korinterbrev 10:3-5).
Gud har udstyret dig med våben, som er overnaturlige og mægtige til at bekæmpe
fjenden med.
Svaret og løsningen er at blive i Anden og at udkæmpe slaget i Anden. Djævelen er
kødets herre. Han kender dit kød bedre, end du selv kender det. Hvis du lever i kødet,
vil han vinde hver gang. Hvis du lever i Anden, vil du vinde hver gang.

Hvad indebærer det at leve i Anden? I øjeblikket oplever du, at din ægtefælle gør og
siger en masse ugudelige ting. Du skal hele tiden huske på, at slaget ikke skal
udkæmpes mod din ægtefælle. Læs Efeserne 6:12.
Du kæmper ikke mod kød og blod. Din ægtefælle er ikke din fjende. Det er Satan. Det
at leve i ånden betyder altså, at når du ser eller hører din ægtefælle sige eller gøre
ugudelige ting, da skal du ikke reagere ,,i kødet”. Læg mærke til lige nu, at du kæmper
mod helvedes kongerige FOR din ægtefælle og dit ægteskab.
At leve i Ånden betyder, at du fører åndelig krig mod din virkelige fjende, djævelen, og
at du ikke fører kødelig krig mod din ægtefælle.
Tænk på din ægtefælle som et gidsel eller en krigsfange i fjendens lejr. Din åndelige
krigsførelse vil føre til din ægtefælles frigivelse.
Din fjendes største våben er omstændighederne. Et af hans største numre er at få dig til
at se på omstændighederne og dermed væk fra Jesus.
Hvad står du over for i dag?
Søger din ægtefælle skilsmisse?
Er din ægtefælle i fængsel?
Ligegyldigt hvad du står i, så må du se den kendsgerning i øjnene, at det kun er
omstændigheder. Lad ikke omstændighederne tage kontrol over dig. Du kan vende
strømmen og sætte ind med bøn og bekæmpe din virkelige fjende.
Nu skal denne krig føres med åndelig indsigt og dømmekraft. Det betyder ikke, at du
skal sige:
”Kære Gud, velsign vores ægteskab. Tak. Amen “. Det indebærer, at du skal kunne
identificere dæmoner i aktion og bekæmpe dem med åndelige våben i Jesu navn. Det
er aktiv krigsførelse, ikke en passiv kamp, hvor man læner sig tilbage og venter.
Det er ikke formålet for denne bog at undervise dig i dybderne af den åndelige
krigsførelse, som du får brug for. Der er mange udmærkede bøger tilgængelige i kristne
boghandler, som kan fortælle dig, hvad du har brug for at vide. Du kan også bede din
præst om at skaffe dig nogle bøger om dette emne.
Formålet med denne bog er at hjælpe med at udruste dig til den kamp, der ligger foran
dig. Lige før Jesus for til himmels, sagde Han til sine disciple, at de skulle vente i
Jerusalem, fordi de inden længe skulle døbes med Helligånden.
(Apostlenes Gerninger 1:4-5).
Han lovede dem, at kraft ville komme over dem, når dette skete. (Apostlenes Gerninger
1:8). De mennesker, som Han talte til, var allerede født på ny, da Han kom til dem efter
sin død og opstandelse. (Johannes 20:22). Det var tydeligt at se, ud fra det, der står
skrevet i Apostlenes Gerninger, at Jesus fortalte dem, at der var endnu en oplevelse
tilgængelig for dem.

Læs kapitel I og 2 i Apostlenes Gerninger.
Kan du se disse menneskers fantastiske forvandling? Disse mennesker, som havde
været så fulde af frygt og havde benægtet, at de kendte Jesus, var nu pludselig
frimodige og prædikede evangeliet uden frygt. Da Helligånden kom over dem med magt
og kraft, stadfæstede Han Sit nærvær ved at give nye tungemål til enhver, der tog imod
Ham.
Der står i Romerbrevet 8:26-27: ,,Ligeledes kommer Anden os til hjælp i vor
magtesløshed; thi hvad vi rettelig bør bede om, forstår vi ikke, men Anden selv går i
forbøn for os med uudsigelige sukke. Og Han, som ransager hjerterne, ved, hvad
Andens attrå er, thi efter Guds vilje går Anden i forbøn for de hellige”. Når vi ikke ved,
hvordan vi skal bede, ved Helligånden hvordan Han skal bede Guds perfekte vilje
igennem os.
” Taler jeg nemlig i tunger under min bøn, så beder min ånd, men min forstand bliver
uden frugt”
(1. Korinterbrev 14:14). I denne urolige tid har du brug for at bede med din forstand, dog
uden at se frugt. Der vil være så mange omstændigheder, der forvirrer dig. Der vil
komme mange mennesker og give dig gode råd. Du må vide, hvad Gud siger i en
hvilken som helst situation. Den eneste måde at op nå dette på er, at Helligånden beder
Guds fuldkomne vilje for dig og din familie i enhver situation. Når du gennemlæser
Apostlenes Gerninger vil du opdage, at dåben i og fylden af Helligånden skete igen og
igen. Det var ikke en engangsoplevelse i kirkehistorien, og det var heller ikke noget,
Gud kun har forbeholdt nogle få udvalgte. Den samme kraft, som var opnåelig for dem
dengang, er også inden for din rækkevidde. Alt, hvad du behøver at gøre, er at bede om
det.
(Lukas 11:11-13). Hvis det er dit ønske, at Helligånden skal fylde dig med sin kraft lige
nu, så bed denne bøn:
,,Jesus, jeg har modtaget dig som Herre og Frelser. Jeg frasiger mig alle fjendens
værker, som må have været en del af mit liv. Jeg beder Dig om at døbe mig
medHelligånden“.
Vent på Herren, mens du beder denne bøn. Giv Helligånden lov til at fylde dig i overflod.
Meget snart vil nye ord begynde at blive dannet inden i dig. Husk, at de kommer fra din
ånd, ikke fra din hjerne. Prøv ikke at forstå eller at analysere dem. Luk bare munden op
og begynd af prise Herren. Lad det nye sprog, som Han har givet dig, begynde at flyde
frem under lovprisning.
Du har fuld kontrol over dette nye sprog. Du kan begynde at bede i nye tung er, når du
ønsker det og stoppe igen, når du ønsker det. Der er ikke tale om, at noget
ukontrollabelt kommer over dig. Du har samme kontrol over det, som du har over dit
modersmål. Forskellen er den, at det nye tungemål er et privat sprog mellem Gud og
dig.

Du kan også synge i nye tunger. Tag en sang, som du holder af, og begynd af synge
den i dit nye sprog. Du vil ikke kunne forstå, hvad du synger, men det gør Gud. Syng for
Ham, pris Ham, bed til Ham. Jo mere du benytter det nye tungemål, som Han har givet
dig, jo mere flydende vil det blive. Bliv ikke bekymret, hvis du kun har et eller to ord til
rådighed i begyndelsen. Jo mere du bruger disse ord, jo flere ord vil der blive føjet til.
Du vil opdage, at der er sket mange ting med dig, efter at du er blevet fyldt med
Helligånden. Skriftsteder vil få en helt ny dybde og dimension for dig. Du vil opdage, at
du har en større længsel efter at prise og tilbede Herren. Du vil begynde at udvikle et
dybere forhold til Helligånden. Han er din lærer (Johannes 14:26) og din trøster
(Johannes 16:7). Han ophøjer altid Jesus, og Han vil undervise dig i, hvordan du skal
tilbede Ham i dit liv. Lær at høre Helligåndens stemme. Igennem talen i dit bønnesprog
vil Han lede dig direkte ind i Guds vilje for hver eneste situation i dit liv.
,,Herre Jesus, jeg takker Dig for Helligånden. Tak for den nye dybde i min
vandring med Dig. Hjælp med til dagligt at huske på, at min kamp ikke er mod kød
og blod. Hjælp mig til ikke at reagere på omstændighederne, hvad enten de er
gode eller dårlige, men at have mit blik rettet mod Dig.
Helligånd, undervis mig, rådgiv mig, trøst mig. Jeg ved, at Du beder Guds
fuldkomne vilje gennem mig, når jeg beder i de nye tunger, som jeg har modtaget.
Hjælp mig til at opdage Hans vilje i hvert område af mit liv. Hjælp mig til at føre
åndelig krig mod min virkelige fjende djævelen. Amen “.

DEN UKLARE VISION
Nu da du har konstateret, hvem din virkelige fjende er, er tiden kommet til at lære at
elske din ægtefælle betingelsesløst. Det indebærer, at du lærer at elske din ægtefælle
sådan som Gud gør det, med agape-kærlighed, ikke med skrøbelig menneskelig
kærlighed.
I Romerbrevet 2:4 står der, at det er Guds godhed, der leder dig til omvendelse. Gud
elsker os ind i sit rige. Kristus døde for os, mens vi stadigvæk var syndere
(Romerbrevet 5:8). Din ægtefælle har brug for at lære Guds betingelsesløse kærlighed
at kende. Ligegyldigt hvad din ægtefælle gør, er Guds kærlighed uforandret.
Hvis du er selvretfærdig og fordømmende over for din ægtefælle, giver du det indtryk, at
den Gud, du repræsenterer, også er det. Den form for åndelig stolthed drager ingen ind
i Guds rige.
Din selvretfærdigheds synd er ikke mindre i Guds øjne end din ægtefælles
»store” synd. Gud ser ikke på små og store synder. Synd er synd for Gud. Jeg har hørt
mennesker fortælle, hvor meget de beder for, at deres ægtefælle skal blive født på ny
og for, at Gud vil helbrede deres ægteskab, og har derefter set, hvordan de samme
mennesker behandler deres ægtefæller elendigt. Det er ikke den måde, Gud ser dem
på, og Han har ikke behag i, at du behandler din ægtefælle dårligt. Hvis du har gjort det,
må du omvende dig.
Begynd at se på din ægtefælle, som Gud ser på ham eller hende. Gud har en plan for
hver eneste af os - en trosvision - som Han stadfæster i sit hjerte, imens Han venter på,
at nogen på jorden bliver enig med Ham om det. Da Abraham var villig til at stole på
Guds Ord om hans søn, og han valgte at tro Gud, gik løftet i opfyldelse. Guds løfte blev
til virkelighed igennem Abrahams søn, lsak.
Gud har en plan for din ægtefælle. Gud ser på din ægtefælle med overnaturlige øjne.
Gud ønsker, at du ser på din ægtefælle på samme måde. Han ønsker, at dit ”åndelige”
syn skal være ligesom Hans.
Indtil nu har du set, hvordan din ægtefælle er og har accepteret situationen som en
realitet. Det har ikke været svært at indse, at din ægtefælle og dit ægteskab ikke er
sådan, som det burde være.
Du sætter måske også dig selv i et negativt lys. Måske tænker du igen og igen på de
fejl, du har begået, ord og ting, du har sagt og gjort, som du ville ønske, du kunne lave
om på nu. Du har brug for at se på dig selv, din ægtefælle og din ægteskab sådan, som
Gud ser på det.
Da jeg fastholdt, at vores ægteskab kunne helbredes, oplevede jeg, at det gik helt fint,
når Michael ikke var i nærheden. Jeg læste i bibelen, bad i ånden, priste Herren og
foretog åndelig krigsførelse. Jeg besluttede mig for, at næste gang, jeg traf Michael,

ville jeg vise ham Guds betingelsesløse kærlighed. Jeg ville ikke skændes med ham,
jeg ville ikke ,,gå i kødet”.
Så skete der det, at Michael kom ind ad døren og sagde noget ondskabsfuldt til mig, og
skænderiet var i gang. Kort tid efter ville han skride ud af huset med følgende
kommentar: ,,Du kommer aldrig til at ændre dig. Du vil altid være, som du er. Du påstår,
at Jesus har gjort en forskel i dit liv. Det kan jeg i hvert fald ikke få øje på “.
Jeg fortrød straks mine ord og handlinger og omvendte mig, fordi jeg havde været styret
så meget af mit selv og mine følelser. Jeg bad Gud om at hjælpe mig til at gøre det
bedre næste gang (hvis der overhovedet ville blive en næste gang) og jeg tilbragte de
næste par timer med at stortude, overbevist om, at jeg havde ødelagt alle muligheder
for, at vores ægteskab kunne blive genoprettet.
En dag, da Michael og jeg gentog dette mønster, talte Herren til mit hjerte. Han
forklarede mig, at grunden til, at jeg ikke kunne elske Michael med betingelsesløs
kærlighed var, at jeg reagerede på det, jeg så. Herren fortalte mig, at Hans Ord ikke var
blevet levende for mig, og at jeg citerede det formålsløst.
Læs Lukas 4:1-13. Da Satan fristede Jesus, valgte han fristelser, der havde en
betydning for Jesus. Jesus var sulten efter sin lange faste, så brød var virkelig en
fristelse for Ham. Jesus var kommet for at tage Herredømmet over alle kongeriger i
verden, så den anden fristelse var også af stor betydning. Jesus havde (iflg.
Filipperbrevet 2:6-8) forladt sin himmelske herlighed for at tage en tjeners skikkelse på
sig på jorden. Den tredje fristelse var derfor også stor, idet den udfordrede Jesus til at
bevise, hvem Han virkelig var.
Som svar på hver eneste af disse fristelser, tog Jesus til genmæle med Guds Ord. Han
enedes ikke med Satan eller diskuterede med ham. I stedet brugte Jesus Ordet som et
sværd (Efeserne 6:17) og bekæmpede Satan i den åndelige verden. Grunden til, at
Jesus kunne gøre dette var, at Han vidste nøjagtigt, hvad Guds Ord siger om hver
eneste af disse situationer. Guds Ord var Herrens nøjagtige lineal, og Han brugte det til
at måle alle og alt med.
Ved du, hvordan Gud ser på din ægtefælle? Den dag, Herren fortalte mig, at Hans Ord
endnu ikke var blevet levende for mig, indså jeg, at jeg ikke så på Michael, sådan som
Herren gjorde. Jeg bad Herren om at vise mig Michael ud fra Hans Ord, så jeg kunne
komme til enighed med Gud. Han viste mig skriftstedet fra 1. Timothius 3:2-4:
,,En tilsynsmand bør derfor være uangribelig, én kvindes mand, ædruelig, sindig,
værdig, gæstfri, dygtig til at lære fra sig, ikke drikfældig eller voldsom, men mild, ikke
stridbar, ikke pengekær; en mand, som styrer sit hus godt, og som på fuldt værdig
måde holder sine børn til lydighed”.
Jeg må indrømme, at da jeg første gang læste dette skriftsted, troede jeg ikke mine
egne øjne. Min ægtemand var utro. Han hadede alt, hvad der var af Gud og hånede mig
for min tro. Jeg læste skriftstedet og sagde: ,,Herre, taler vi om den samme mand?”

Da talte Herren til mig og sagde noget, der er så vigtigt, og jeg håber virkelig, at du
forstår dybden af det. Han sagde: ,,Det er sådan, jeg ser på ham, Marilyn. Han skal
være prædikant og undervise i Ordet. Der vil være mennesker, der bliver bragt til Mig på
grund af ham. Du kan enten beslutte dig for at være enig med Satan om, at Michael er,
sådan som du ser ham, eller du kan være enig med Mit Ord og se på Michael med
åndelige, overnaturlige øjne”.
Jeg var målløs. Indtil dette punkt havde jeg bønfaldet Gud om at drage Michael ind i sit
rige. Jeg var overbevist om, at Michael kunne tage imod Jesus, hvis bare han kom i
nærheden af en kirke eller stødte på et ,,Kristne Forretningsmænds” møde på en af de
utallige restauranter, han kom på. I min ånd havde jeg altid forestillet mig, at Michael på
en eller anden måde bare ville komme til at ,,passe ind” i de kristne rammer. Pludselig
indså jeg, hvor lav min vis ion havde været i forhold til Guds vision. Jeg omvendte mig
og skrev straks skriftstedet ned med ordet ”ældste” erstattet med Michaels navn. Jeg
begyndte at bede Gud vise mig andre skriftsteder om Michael, og jeg skrev dem alle
ned med Michaels navn i. Og så viste Gud mig noget andet. Han viste mig 1. Mosebog,
1. kapitel og ledte mig igennem jordens skabe Ise. Så sagde Han til mig: ,,Hvis jeg, som
er Gud, blev nødt til at tale, for at det kunne ske, hvad får så dig til at tro, at bare du
tænker det, du ønsker, så sker det?”
Jeg indså, at når jeg bad for Michael, havde jeg bare siddet stille og gjort det inden i mit
hoved. Jeg opdagede, at disse ord måtte blive udtalt for, at løftet kunne komme frem.
Den dag begyndte jeg at bede højt: ,,Michael er....” Jeg bad disse skriftsteder igennem
hver dag igen og igen, og hver gang tænkte jeg, at Herren vel nok måtte have arbejdet
en masse med Michael, hvor han så end befandt sig. Nej, hvor ville han være forandret
næste gang, jeg så ham.
Så skete der det mest utrolige. En dag kom Michael ind i huset med sin sædvanlige
ondskabsfulde hilsen. Jeg kan huske, at jeg stod i entreen, så på ham og tænkte ved
mig selv: ”Gad vide, hvorfor han sagde det. Det ligner ham slet ikke”. Pludselig
opdagede jeg, at Guds Ord var blevet til liv for mig. Den mand, som jeg vidste Michael
var ud fra Guds ord, var mere levende for mig end den mand, der stod foran mig, som
var midlertidigt bundet af fjenden. Hele tiden troede jeg, at Gud forandrede Michael.
Men i virkeligheden forandrede han mig! Gud var i gang med at arbejde på mit hjerte,
så jeg kunne se Michael, sådan som Gud så ham.
Fra det øjeblik var der intet, der kunne forhindre mig i at få de rette følelser for min
mand. Jeg kunne elske ham med betingelsesløs agape kærlighed, fordi jeg vidste,
hvem han var i Kristus. Ordene, der kom ud af hans mund og hans handlinger var
nemme at identificere som Satans værk. Når han sagde: ,,Jeg hader dig, og jegville
ønske, at jeg aldrig havde mødt dig”, vidste jeg, at det var sådan Satan havde det med
mig. Det var helt sikkert ikke udtryk for det, der var på hjertet af en Guds mand, som I
fremtiden skulle tale og undervise ud fra Guds Ord.

Der lå mange svære tider foran os, men fjenden kunne ikke få mig vristet fri af den
vished jeg nu havde om Guds løfter til Michael. Uanset, hvad djævelen smed i hovedet
på mig, kunne jeg citere:
,,Der står skrevet..... “. Guds Ord var blevet åbenbaret for mig. Tillad også, at Guds Ord
bliver åbenbaret for dig! Bed Ham vise dig, hvordan Han ser på din ægtefælle. Skriv
disse skriftsteder ned og udtal dem hver dag. Lad troen komme af det, der høres
(Romerbrevet 10:17). Jo mere, du udtaler disse ord, jo flere gange hører du dem, og jo
mere vil du tro på det, som Gud siger.
Du har også brug for at se dig selv, sådan som Gud ser dig. Uanset hvad du har gjort
forkert i fortiden, så husk, at du blev tilgivet i det øjeblik, du omvendte dig. Lad ikke
Satan genere dig med løgnen om, at du ikke er god nok til at få helbredt dit ægteskab.
Genoprettelsen af dit ægteskab sker på grund af Jesus, ikke dig. Det eneste, som du
har ansvaret for, er at være lydig og at omvende dig, når det ikke lykkes dig at være lyd
ig. Det er det, der skal til, for at Guds vilje kan ske i dit hjem. Bed Gud om at vise dig,
hvordan Han ser på dig. Skriv også disse skriftsteder ned. Udtal dem hver dag, lad dine
ører høre, hvordan Gud ser på sit vidunderlige barn; dig.
”Herre, jeg takker Dig for Dit Ord. Jeg takker Dig, fordi Du holder Dit Ord. I dag
bifalder jeg det, som Du har at sige om mig og min ægtefælle. Jeg er enig med Dit
Ord for vores ægteskab og vores familie. Jeg vil holde op med at lytte til fjendens
stemme. Jeg vil kun være enig med Dig. Lad din betingelsesløse agape kærlighed
flyde fra mig til min ægtefælle. Lad (din ægtefælles navn) se Dig ved den
venlighed jeg viser i Dit navn. Amen.”

FYSISK TERAPI
Helbredelse tager tid. Du må give Gud al den tid, Han behøver. For det første skal du
give Ham tid til at helbrede DIG. Mist ikke tålmodigheden med dig selv, men følg blot
Hans vejledning og lad Ham helbrede dig indefra.
Giv Ham al den tid, Han har brug for til at forandre din ægtefælle. Bliv ikke bekymret
eller forsøg at fremskynde processen. Markus 4:26-29 omtaler Gudsprincippet om at så
et frø. Læs det.
Indse, at det, du er i gang med er at så frø til helbredelse af ægteskabet. Du sår god
sæd for at høste en god høst. I Galaterbrevet 6:7-9 står der:
,,Far ikke vild, Gud lader sig ikke spotte; thi hvad et menneske sår; det skal han også
høste. Thi den, der sår i sit kød, skal høste fordærvelse af kødet, men den, der sår i
ånden, skal høste evigt liv af ånden. Når vi gør det rette, da lad os ikke blive trætte, thi
vi skal høste til Sin tid, såfremt vi ikke giver tabt”.
Gud har en tidstabel for den sæd, du har sået. Den er klar til høst, når den er moden.
Hver eneste afgrøde har sin egen tid. Hvert ægteskab har sin egen tidstabel. Undlad at
sammenligne jeres ægteskab med andre ægteskaber. Forsøg ikke at høste sæden, før
den er klar. Forlang ikke, at tingene skal stykkes sammen, før de er klar til det. Gud ved,
hvor lang tid det vil tage at helbrede jeres ægteskab. Læg det i Hans hænder.
Du vil møde velmenende venner og rådgivere, som mener, at nu har du ventet længe
nok. De vil sige, at hvis Gud ville gribe ind, så havde Han gjort det på nuværende
tidspunkt. Stå fast på det, som Herren har talt til dig. Gud giver nåde til den, som
gennemlever situationen, ikke til dem, der kigger på. I 2. Korinterbrev 12:9 siger Herren
til Paulus:
,,Min nåde er dig nok; thi i magtesløshed udfolder Min kraft sig helt”. Gud vil ikke kun
give dig nåde til at klare det, du står i lige nu, men Han vil også udfolde sin kraft i din
svaghed.
Tænk på denne helbredelsestid som et kursus i fysisk terapi. Når en menneskekrop er
blevet såret, har den en tendens til at blive ”stiv”, mens den læges. Fysioterapeutens
arbejde er at presse kroppen til at bevæge sig, også selvom den ikke har lyst til det. Det
er ind imellem smertefuldt, og umiddelbart ville ingen mennesker gå med til dette, hvis
ikke de blev tvunget til at gøre det.
Du er blevet såret. Jeres ægteskab er blevet såret. Sommetider ser det ud som om, det
ville være lettere for dig at blive, hvor du er - midt i smerten - og vente på, at den går
væk af sig selv. Imidlertid har Gud en plan om helbredelse, og denne plan vil tvinge dig
udover de grænser, du ville være villig til at gå over af dig selv, I løbet af denne periode
vil Herren ikke blot helbrede jeres ægteskab, Han vil også virke en vækst i dig i en
målestok, som du nok ikke ville have oplevet uden smerten. Der vil komme dage, hvor

du ville ønske, at Gud bare ville lade dig være i fred og lade dig sidde i din elendighed.
Men ligesom fysioterapeuten vil Gud hjælpe dig med at overskride dine egne grænser.
Hans plan er at bringe klangfuld helhed og sundhed til jeres ægteskab, som vil
genspejle Hans herlighed. Han gør det ikke kun for din skyld. Han har et kald over jeres
liv og ægteskab, og Han har planer om at berøre mange andre gennem jer to.
Hvis du fastholder, at Jeres ægteskab kan helbredes, kun for din egen skyld, så vil der
være tidspunkter, hvor det forekommer mere ligetil bare at glemme det hele. Hvis du
imidlertid indser, at Gud har et større formål med denne helbredelse, vil du få styrke og
mod til at lade Gud gøre det, der er nødvendigt, også selvom det gør ondt.
Den tid, det tog at komme igennem helbredelsesprocessen i vores ægteskab, synes så
kort nu i sammenligning med den glæde, Gud har givet os. Han har i den grad godtgjort
denne tid og har udrettet mere gennem os i årene siden vores forsoning, end Han
havde kunnet, hvis vi ikke havde givet Ham lov til at bruge disse år på vores helbrede
Ise. Frugten af disse år er langt større, end den tid, det tog.
I dag er Michael i sandhed den gudfrygtige mand, som Herren talte om for flere år
siden. Han er blevet født på ny, fyldt med Helligånden og er i brand for Gud. Han er
prædikant, underviser i Ordet og har ført mange til Herren, akkurat som Gud sagde, at
han ville komme til. Herren har sat os som par i en tjeneste for ægteskaber, og vi har
set Ham berøre tusindvis af liv gennem os.
Gud er begyndt at udbrede tjenesten over hele verden, så flere og flere par må lære
Herrens kærlighed til dem at kende. Hvilket tab det ville have været, hvis vi havde tilladt
Satan at ødelægge vores ægteskab.
Gud har også en plan for jer to. I har fået tildelt en opgave, som er jeres ene og alene.
Den sejr, der bliver vundet i jeres hjem vil kunne betjene flere mennesker, end I kan
forestille jer.
,,Herre, Jesus, jeg giver Dig tilladelse til at gøre det, Du har brug for at gøre med
mig og i mit liv. Jeg ved, at det ind imellem vil være smertefuldt, men jeg er
indstillet på, at Du fører mig ud over det, der er bekvemt for mig. Dan mig, Herre.
Brug mig, Herre, til at herliggøre Dit navn.
Far, når vores ægteskab er genoprettet og helbredt, brug os da som et mægtigt
et-køds team for at bringe din kærlighed og helbredelse videre til andre. Giv mig
allerede nu en vision for denne fremtidige plan. I Jesu navn. Amen”.
Bibelcitaterne er fra den autoriserede oversættelse at 15. juni 1948.

EPILOG
,,Ægtepar for Livet”!
Lige siden Gud helbredte vort ,,håbløse” ægteskab for mange år siden, har det været
vort inderlige ønske at dele Guds Ords helbredende og genopbyggende kraft med
andre par. Bibelen indeholder ikke blot recepten for helbredelsen at brudte ægteskaber,
den er også kilden til Guds vision for ægteskaber.
Dette er en undervisning og vejledning for ægteskaber. »Ægtepar for Livet” sætter par
på tværs at nationer over hele jorden i stand til at blive nået med denne opflammende
nyhed for ægteskaber.
Når vi gifter os, kalder Gud os til embedet at være mand og hustru. Det er Hans
salvelse, der sætter os i stand til at opfylde kaldet i henhold til Hans ledelse. Guds
mening med ægteskabet var, at det skulle være et vibrerende, dynamisk forhold med
stadigt dybere kærlighed og vækst. Med Guds ledelse kan vi i sandhed gå fra
»herlighed til herlighed” i vort liv sammen som mand og hustru. ,,Ægtepar for Livet”
genfinder Guds hjerte for sit folk på et område, hvor verden fuldkomment har mistet
visionen - ægteskabet.
En hær af ægtepar dukker op over hele verden, ægtepar med Guds vision i deres
hjerter og Hans våben i hænde, ægtepar, der kender sejren i Jesus og er parate til at
dele den med andre. Ægteskaber har været under angreb længe nok. Nu bliver de en
slagkraftig angrebshær. Kom og slut jer til rækkerne!
Med taknemmelige hjerter til Jesus.
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