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Håp
Kjære deg som går med TO SKO!
Det er alt august og ferien er over for mange. Skolebarna og studentene begynner
å innstille seg på et nytt skoleår/studieår, og snart er alt i fast gjenge.
Kan vi fortsatt håpe på under i vår familie? Det er gått snart et år, eller det er
gått flere år… Det ser så umulig ut for oss.
«For i håpet er vi frelst. Men et håp som en kan se, er ikke lenger noe håp –
hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser? Men dersom vi håper på det vi ikke
ser, da lengter vi etter det med tålmodighet.» (Rom.8,24-25)
«Håp betyr å håpe når ting er håpløse. Det er først når alt håp er ute, at håpet
begynner å bli en styrke.
Håpet er ikke noe håp hvis du kan se det du håper på. I stedet klør håpet seg i
hodet og sier: «Denne greia vil aldri fly»- og så gjør den det.
Det virker som om Gud arbeider best når ting ser som mørkest ut. Mennesker i
Bibelen håpet fordi de visste at Gud var og er håpets Gud som fyller sitt folk
«med all glede og fred i troen, så de kan ha overflod av håp ved Den Hellige
Ånds kraft.» (Rom.15, 13).
Håpets Gud gir oss et anker av håp for å holde oss fortøyd til Ham. Han holder
oss fast i sitt grep. Han er stabil og trygg, god og allmektig. Hvis vi har gitt
livene våre til Herren, har Han kontroll over ALT som vedrører oss. Det er vårt
håp, og det er håpet som vil føre oss gjennom inntil enden.»
(sitat som trolig er notert fra en bok).

Vi får SMS:
“Kjære Arnhild!.. har bryllupsdag i dag. For fjerde gang i denne
situasjonen. Kjenner at jeg ikke holder ut og vite hvor han
tilbringer dagen.”
Det er MYE smerte der ute! Godt at Jesus er all trøsts Gud:

“Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far og all
trøsts Gud, han som trøster oss i all vår trengsel
for at vi skal kunne trøste dem som er i all slags
trengsel, med den trøst vi selv blir trøstet med av
Gud.” 2 Kor.1,3 og 4.
Det er håp, også inn i din vanskelige situasjon, fordi Gud hører bønn, Han er
allmektig og har full kontroll over absolutt alle omstendigheter! Som David
Wilkerson skriver i en tekst som er oversatt til norsk; «Vår Gud kan ordne hva
som helst!» (her er noen avsnitt, hentet fra nettside
http://www.worldchallenge.org/nb/node/4123):

Vår Gud Kan Ordne Hva Som Helst
Er noen ting for vanskelig for Herren? Hver av oss må stå overfor våre egne
vanskelige situasjoner i livet. Og midt i dem spør Gud: "Tror du at ditt problem er
for vanskelig for meg å ordne? Eller tror du at jeg kan gjøre det for deg, selv om
du tror at det er umulig?"
Jesus forteller oss: " .... Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud."
(Luk 18:27). Tror du dette ordet fra Herren? Tror du at han kan utføre det umulige
i ditt ekteskap, i din familie, på arbeidsplassen din, for din fremtid?
Vi er raske til å gi andre råd om at han kan. Når vi ser våre kjære gjennomleve
vanskelige tider, sier vi til dem: "Hold ut, og se opp. Herren er i stand. Ikke slutt
med å stole på ham. Han er det umuliges Gud."
Allikevel undres jeg - tror vi disse sannhetene for vår egen del? Sara, som tvilte på
Herren, ville sannsynligvis gi nettopp dette rådet til sine venner. Forestill deg at
hun hørte om et gudfryktig par i en tilsvarende situasjon - trofaste mennesker som
ønsket seg et barn, men som var for gamle til å kunne få et. Paret trodde at Gud
hadde lovt dem et barn, men nå var de i ferd med å bli gamle. Og litt etter litt
mistet de tiltroen til sin egen drøm.
Dersom du spurte Sara hva hun ville si til dem, ville hun sannsynligvis svare: "Be
dem om å holde ut. De kan ikke gi opp håpet til sine drømmer. De tjener en Gud
som gjør det umulige. Han vil ordne det for dem." Allikevel hadde Sara vanskelig
for å tro dette for sin egen del. Og mange kristne gjør det samme i dag. Vi
proklamerer frimodig Guds makt for andre, men vi tror ikke hans ord for vår egen
del.

Vi Tror ikke Egentlig på Gud
Uten at Vi Tror Han er
Det Umuliges Gud.
Det er ikke nok for oss å ganske enkelt tro på Gud som skaper, den som har laget
alle ting. Vi må også tro at han er en Gud som lengter etter å gjøre det umulige i
våre liv. Bibelen gjør det veldig klart: Dersom vi ikke tror dette om ham, så stoler
vi ikke på ham i det hele tatt.
Som en pastor som driver sjelesorg, vet jeg at jeg ikke kan tilby noen ting til et
ektepar som ikke tror at Gud kan redde deres forhold. Tingene kan se absolutt
håpløse ut for dem, de kan ha bygd opp årevis av harme og bitterhet. Men de må
være overbevist om at Gud kan gjøre det umulige. Jeg forteller slike ektepar med
en gang: "Ja, jeg kan ta dere til rådgivning. Men først må jeg spørre - tror du
virkelig at Gud kan redde ekteskapet deres? Har dere troen på at uansett hvor
umulige tingene ser ut for dere, så har han makt til å gjenopprette forholdet
deres?" Noen svarer: "Men du vet ikke hva jeg har vært gjennom med min
ektefelle. Jeg er blitt dypt såret. Min smerte er større enn du noensinne kan
forestille deg." Denne type svar forteller meg at de har svelget djevelens løgn.
Han har overbevist dem om at deres situasjon er håpløs. Men Jesus har talt tydelig
til alle sine barn: " .... Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud." (Luk
18:27).
Over hele dette landet er det kristne som gir opp sine ekteskap. Til og med noen
av mine pastorvenner skiller seg. Når jeg snakker med dem om deres situasjon, så
går det opp for meg at de tror at deres ekteskap ikke kan leges. De stoler ganske
enkelt ikke på at Gud kan gjøre det umulige for dem. Men ethvert kristent par som
kaster inn håndkleet og gir opp kampen, ønsker egentlig ikke at deres ekteskap
skal bli gjenopprettet. Faktisk er det mange ektefeller som kommer til meg for
rådgivning som allerede har bestemt seg for å forlate forholdet. Den eneste
grunnen til at de kommer er for å få mitt samtykke i det de allerede har bestemt
seg for.
Kjære, ingen sjelesørger i verden kan hjelpe uten at du tror Guds ord helt og fullt i
dette spørsmålet: Ingenting i livet ditt er hinsides hans evne til å få orden på. I
motsatt fall er din kristendom forgjeves - fordi du tror på Gud bare inntil et visst
punkt. Du tror ikke virkelig at han er det umuliges Gud.

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

Markusevangeliet Beskriver en
Fryktelig Situasjon - en Som Så Ut
Til å Være Umulig å Ordne.
Markus 9 førte et forvirret far sin demonbesatte sønn til Jesu' disipler for å søke
befrielse. Denne gutten var ikke bare forstyrret eller opprørsk. Han var full av
onde ånder, og de kontrollerte hver eneste av hans handlinger. Denne stakkars
gutten var sett på som å være fullstendig håpløs. Han var både døv og stum, så
han utstøtte bare strupelyder. Han skummet rundt munnen som en gal hund, og
fysisk var han bare skinn og ben, avmagret på grunn av sin forferdelige kamp.
Hans far måtte stadig holde ham fast, fordi demonene stadig forsøkte å kaste ham
ut i nærmeste elv, innsjø eller åpne ild for å ta livet av ham. Nå da faren sto foran
disiplene, begynte Satan å manifestere seg i gutten. Han begynte å skumme rundt
munnen og rulle seg på marken hvor han vred seg og ristet voldsomt. Skriften
forteller oss at disiplene ba over ham - kanskje over lengre tid - men ingenting
skjedde.
Det må ha sett ut som en umulig situasjon. Snart flokket de vantro skriftærde seg
rundt dem og spurte: "Hvorfor blir ikke gutten helbredet? Er dette tilfellet for
vanskelig for deres Herre? Er djevelen sterkere i denne slags omstendighet?"
Men så kom Jesus inn på arenaen. Da han spurte hva som foregikk, svarte faren:
"Jeg førte min sønn til disiplene dine, men de kunne ikke helbrede ham. Han er et
håpløst tilfelle." Jesus svarte ganske enkelt: " .... Om du kan tro, alt er mulig for
den som tror." (Mark 9:23). Kristus fortalte alle som var tilstede: "Tror dere at jeg
kan greie ut med enhver situasjon untatt de som er under djevelens kontroll? Jeg
sier dere, det finnes ikke noe problem, ingen umulig omstendighet som jeg ikke
kan ordne."
Så, med bare et ord, gjorde Jesus det umulige til virkelighet: " .... han truet den
urene ånd og sa til den: Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg: Far ut av ham
og gå aldri mer inn i ham!" (vers 25). I det øyeblikk falt gutten til jorden som død.
Men skriften sier: "Men Jesus grep ham ved hånden og reiste ham opp, og han
stod opp." (vers 27).
Kan du forestille deg gleden i denne scenen? Den rensede, befridde gutten må ha
løpt bort til sin far og tatt omkring ham. Og farens hjerte hoppet av glede. Gud
hadde ordnet alt sammen!Så hvorfor ledet den Hellige Ånd Markus til å ta med
denne historien i sitt evangelium? Jeg tror det var fordi hver eneste mor eller far
fra det øyeblikket av skulle vite, at Gud kan man stole på når det gjelder å gjøre
det umulige med deres barn. Herren sa: "Jeg kan gjenopprette hva som helst og
hvem som helst. Dersom dere bare tror, så er alle ting mulige gjennom meg."
Kanskje du synes at din ufrelste ektemann er håpløs, at han aldri vil komme til
Jesus. Eller kanskje du har gitt opp håpet for din kone som forlater deg om
kvelden for å gå ut og feste. Men ingen person er for langt borte til at Gud ikke
kan ordne opp. Jeg kjenner mange kristne ektefeller som vitner i dag: "Jeg har
bedt for min ektefelle i årevis. Så en dag, etter at jeg hadde gitt opp håpet, brøt
Gud igjennom. Han frelste og utfridde min kjære." Vi må aldri gi opp noen - fordi
ingenting er umulig for vår Gud.

Gud Kan Vekke til Live
Alt Du har Gitt Opp som Dødt.
Markus 5 forteller historien om Jairus, den desperate synagogeforstanderen som
ba Jesus om å helbrede hans datter. Den tolv år gamle jenta var farlig nær døden,
og Jairus bønnfalt Jesus om å komme til hans hus og legge hendene på henne.
Jesus sa seg villig til å gå med ham. Men først stoppet han på veien for å hjelpe en
kvinne med en blodsykdom. (Dette var kvinnen som ble helbredet da hun rørte
ved kanten av kappen hans.) Men mens Jesus drøyde, kom en budbringer med
tragiske nyheter: Jairus' datter var allerede død. Han fortalte
synagogeforstanderen: " .... Din datter er død. Hvorfor bryr du Mesteren lenger?"
(Mark 5:35).
Jairus' hjerte var grepet av sorg. Han tenkte: "Dersom han bare hadde kommet dit
i tide. Nå er det for sent. Min datter er borte." Men Jesus forsikret ham:

"Frykt ikke, bare tro!" (vers 36).
Da de nærmet seg Jairus' hjem hørte de lyden av gråt og sørging. Det var Jairus'
familie og naboer som sørget over jenta. Se for deg kontrasten i denne scenen: Her
var Gud i kjød, universets skaper, istand til å utføre et hvilket som helst tenkelig
verk - allikevel gråt de i hans nærvær. Kort sagt så vitnet de: "Gud kan bare hjelpe
så lenge det er igjen tegn til håp. Men med en gang alt liv er borte, så er det ikke
noe behov for å rope på ham lenger. Selv ikke han kan gjenopprette en situasjon
som denne!"
Hvor mange kristne finnes det ikke idag, som ikke lenger roper på Herren fordi de
tror at deres problem er håpløst? Mengder stoler på Gud bare opp til det punktet
da noe dør i livet deres. Jeg henviser ikke til en persons død, jeg tenker på et dødt
ekteskap eller forhold, en død drøm, ditt håp for dine ufrelste kjære - hva som
helst i ditt liv du tror er umulig å ordne, forandre eller gjenopprette.
Jesus refset slik vantro. Han sa til den gråtende folkemengden ved Jairus' hjem:
"Hvorfor larmer og gråter dere? Barnet er ikke død, hun sover." (vers 39). Han
erklærte: "Denne situasjonen er ikke det dere ser eller tror. Dere tror at alt håp er
ute. Men jeg forteller dere at det vil bli en gjenopprettelse." Så gikk han inn på
den lille pikens rom - og ved å tale et enkelt ord bragte han jenta tilbake til livet.
"Straks stod piken opp og gikk omkring ...." (vers 42).
Hvorfor inkluderte den Hellige Ånd denne historien i Markusevangeliet? Han
gjorde det for å vise oss at ingenting er for 'dødt', eller for langt borte for ham, til
ikke å kunne bli ført tilbake til livet. Han sier: "Du må stole på at jeg skal ordne
ditt problem. Det er aldri for sent for meg å handle."
Så kjære hellige, grip fatt i troen - tro at Gud vil forandre og forvandle ditt liv
fullstendig. Dersom han sørget for den fattige enken, for den demonbesatte gutten,
og for Jairus' datter, så kan han sørge for deg. Vår Gud kan ordne hva som helst!

Vi får sms:
“Takk! Jeg tror og takker, men får hele tiden en følelse av å
være helt “dum” som holder ut uten at han gir grunn til NOE å

Jeg vil bare tro det utrolige:
at mirakler skjer med meg og min
ektefelle!” 20.04.11
håpe på.

“Takk A, d kom akkurat når jeg gråter som verst!” 19.07.11

“Så oppmuntrende med alt som
skjer, vår Gud er en seirende Gud
som kom for å tilintetgjøre
djevelens gjerninger!” 08.07.11
------------------------------------------------------Vi trenger nye folk til vårt styre. Be om at vi får inn folk som kan
være med å bygge TO SKO på en god måte!
Takk til alle som har støttet oss med bønn, økonomi og annen
hjelp!
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