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”Men når menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på
jorden?” Luk.18,8

For mange år siden da jeg sto i tro for ekteskapet mitt, forsto jeg ikke hva Gud
holdt på med. Jeg var bare så opptatt av min egen smerte, av avvisning og skam.
Jeg ønsket å bli frisk og hel og få ekteskapet mitt gjenopprettet. Når jeg nå ser
tilbake forstår jeg hvor lite jeg forstod og hvor begrenset visjonen min var og
hvor liten jeg gjorde Gud.
Mens jeg så på min egen situasjon fra mitt selviske ståsted, hadde Gud en mye
større hensikt og en større visjon. På den tiden var det vanskelig å se skogen for
bare trær.(Eller til og med se trærne midt i flammene). Når jeg ser tilbake, ser
jeg mye jeg ikke var bevisst da.
Frukten av det å stå i tro er at troen bygges sterk i Kristi kropp!
Det prekes mye om tro og det er skrevet mange bøker om tema,
men i kampens hete er det altfor mange kristne som gir opp!
Når vi står i tro for våre ekteskap lærer vi å leve i tro.
Vi lærer at Gud gjør som han har lovt. Vi lærer at Gud er større enn
omstendighetene. Og vi lærer at han er til å stole på.
I årene etter at jeg sto i tro for mitt ekteskap er vi blitt utfordret og angrepet av
fienden.
Den leksen jeg lærte for mange år siden i de ensomme stundene når Herren og
jeg var i enighet om at vårt ekteskap skulle gjenopprettes, det ekteskapet som
alle andre avskrev som håpløst og ødelagt for lengst, de leksene har båret meg
videre gjennom andre tøffe tider.
Jeg tror at fienden ønsker at vi skal gi opp kampen for ekteskapet og familien
vår fordi han vet at vinner vi kampen for hjemmet vårt
vil ALLE andre kamper synes små i sammenligning! Det motsatte er også
sant. Hvis vi taper kampen om hjemmet, vil alle andre kamper øke i størrelse
og styrke
Sønnen vår, Jason, har opplevd store utfordringer m.h.t helsen de siste to årene.

Det har blitt verre i løpet av de siste seks månedene. En dag hørte vi at han
hadde vært sengeliggende i dagevis og hadde vanskelig for å holde seg våken.
Når vi kom på besøk så vi at han faktisk holdt på å sulte i hjel.
På vei til sykehuset ba han oss om å få reise hjem til Jesus og slippe mer av
livet. Han var så svak og greide ikke å kjempe mer. Men for mange år siden
bestemte jeg at ingen demon skulle få komme inn i hjemme vårt for å bestemme
hvordan ting skulle være. Det var Gud, og ikke fienden, som planlegger og
bestemmer vår fremtid.
Mens Jason lå på sykehuset med instrumenter tilknyttet kroppen tok vi opp
kampen for hans liv. Doktorene svarte oss ikke engang. Alle tester var negative
og de spottet oss. Men ikke Gud, Han sa til oss at liv og død er i tungens vold og
at intet våpen som smis mot oss skal ha fremgang. Han hadde lovt at han ikke
skulle svikte oss eller forsake oss og at vårt avkom skal være velsignet. Mens vi
ba for Jason dukket det opp hundrevis av løfter i vårt hjerte.
Den dagen han kom hjem begynte både en åndelig og en fysisk kamp. Det har
krevd at vi har stått fast i kampen hver dag, kampen om å tro Gud, ha tillit til
ham ,og det å stå fast på hans ord.
To uker senere sprang Jason en mil.(engelsk mil).Hver dag økte livslysten og
han ble fylt med visjoner for sin fremtid. Gud er overveldende!
Konklusjonen på dette?
I dag står du midt i kampen for ditt ekteskap. Viktigere enn det er at du øves opp
i å leve et liv i tro. Hvem vet hva som ligger foran deg? Vi hadde ingen anelse
om at vi skulle bli til hjelp for tusenvis av familier rundt om i verden. Hans tro
og visjon er så mye større enn vår.
DET HANDLER IKKE BARER OM DITT EKTESKAP - det handler om Kristi
kropp! Mens hele himmelen forbereder bryllupsfesten, må bruden også
forberedes! For meg handler tro om kjærlighetens språk. Mens mer og mer av
Kristi kropp får lære å leve i tro vil bruden kalle mer og mer på sin brudgom.
Så derfor: Stå fast!
Lytt til Herrens stemme og gå på vannet med Jesus skritt for skritt etter de ord
han gir deg.
Kampen er så mye større enn ditt eget liv og seieren er så mye større enn du ser i
dag.

