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Du minns skert berttelsen frn 1 Mosebok nr Gud uppenbarade sig fr Abraham. Patriarken satt vid ppningen p sitt tlt
under den varmaste tiden p dagen, nr pltsligt tre mn visade sig fr honom, under ett trd. Abraham mtte dem,
ordnade en mltid fr dem, och umgicks med dem.
Under samtalet frgade Gud Abraham var hans fru, Sara, befann sig. Sedan sade Gud ngot otroligt och d skall din
hustru Sara ha en son. (1 Mos 18:10)
Just d var Sara inne i tltet, och lyssnade till deras samtal. Och nr hon hrde vad de sade, skrattade hon t det.
Omjligt, tnkte hon. Hon var fr gammal fr att fda barn och Abraham var fr gammal fr att bli far.
Men nr Gud hrde Sara skratta sade Han, Varfr log Sara och tnkte: Skulle jag fda barn, jag som r s gammal? Finns
det ngonting som r omjligt fr Herren? (Vers 13-14)
Jag skriver detta budskap idag drfr att Gud stller samma frga till sina barn i denna tiden: Finns det ngot som r
omjligt fr Herren? Var och en av oss mste mta svra situationer i livet. Och mitt i dem frgar Gud oss, tror du att dina
problem r s svra att inte jag kan lsa dem? Eller tror du att jag kan hjlpa dig med dem, ven om du tycker det ser
omjligt ut?
Jesus sger, Det som r omjligt fr mnniskor r mjligt fr Gud. (Lukas 18:27) Tror du p detta ordet frn Herren. Accepterar
du att han kan utfra det omjliga i ditt ktenskap, i din familj, p ditt arbete, fr din framtid?
Vi har ltt att tala om fr andra att Han kan. Nr vi ser vra lskade genomlida svra tider, s sger vi, Hll ut, och se uppt.
Herren kan. Sluta inte att lita p honom. Han r det omjligas Gud.
Men nd undrar jag: Tror vi p dessa sanningar i vr egen situation? Sara, som tvivlade p Herren, skulle troligen ha
gett samma rd till sina vnner. Lt oss ltsas att hon hade hrt om ett kristet par i samma situation - trogna mnniskor
som ville ha ett barn men som var fr gamla fr att f ett. Det hr paret trodde att Gud hade lovat dem ett barn, men nu
hade de blivit ldre. Och undan fr undan, frlorade de tillfrsikten till sin drm.
Om du frgade Sara vad hon skulle sga till dem, skulle hon troligen svara, Sg t dem att hlla ut, de kan inte sluta
hoppas p sin drm. De tjnar en Gud som gr det omjliga. Han skall klara det t dem.
nd hade Sara svrt att tro p detta fr sig sjlv. Och mnga kristna gr likadant idag. Vi proklamerar frimodigt Guds kraft fr
andra, men vi tror inte Hans ord i vr egen situation
Vi tror inte riktigt p Gud om vi inte tror att han r det omjligas Gud
Det rcker inte att vi tror p Gud som skaparen, den som har gjort allt. Vi mste ocks tro att han r en Gud som lngtar
efter att gra det omjliga i vra liv. Bibeln sger tydligt: Om vi inte tror detta om Honom, s litar vi inte p Honom alls.
Det r min sikt, att ingen sjlavrd kommer att hjlpa ngon mnniska om hon tvivlar p att Gud kan gra under. Missfrst mig
inte- Jag har ingenting emot kristen sjlavrd. Men det r meningslst att sjlavrda ngon som inte r vertygad om att Gud
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kan lsa hennes problem, vad det n m vara.
Som sjlavrdande pastor, s vet jag att jag inte kan erbjuda ngot till ett gift par som inte tror att Gud kan rdda deras
relation. Saker och ting kanske ter sig fullstndigt hopplsa fr dem; de kanske har byggt upp ratal av harm och
bitterhet. Men de mste vara vertygade om att Gud kan gra det omjliga.
Jag sger direkt till sdana par, Ja, jag skall sjlavrda er. Men frst mste jag frga: Tror ni verkligen att Gud kan rdda ert
ktenskap? Har ni tro att, hur omjliga saker och ting n ser ut, s har Han kraft att terstlla ert ktenskap?
En del svarar: Men du vet inte vad jag har gtt igenom med min make. Jag har blivit djupt srad. Mina sr r strre n du
kan frestlla dig. Nr jag fr den responsen s sger det mig att de har kpt djvulens lgner. Han har vertygat dem om att
deras situation r hoppls. nd har Jesus tydligt sagt till vart och ett av sina barn: Det som r omjligt fr mnniskor r mjligt
fr Gud. (Lukas 18:27)
ver hela vr nation, ger kristna upp i sina ktenskap. Till och med en del av mina kollegor skiljer sig. Nr jag talar med
dem om deras situation, s inser jag att de inte tror att deras ktenskap kan bli helat. De litar helt enkelt inte p att Gud
kan gra det omjliga fr dem.
Men varje kristet par som strcker upp sina hnder och ger upp i striden vill egentligen inte att deras ktenskap skall bli
terupprttat. Faktum r att mnga makar som kommer till mig fr sjlavrd har redan bestmt sig fr att lmna relationen.
Enda orsaken att de kommer r fr att f mitt godknnande p den riktning som de redan stakat ut.
Mina lskade, ingen sjlavrdare i vrlden kan hjlpa dig om du inte helt och fullt tror p Guds ord i den hr saken.
Ingenting i ditt liv r bortom Hans frmga att klara det. Annars, r din kristna tro ffnglig- fr att du tror bara p Gud till en
viss punkt. Du tror inte p Honom som det omjligas Gud.
En pastorsfru skrev till oss nyligen om hennes makes vanemssiga lgner. Den mannen ljuger s uppenbart, han har
blivit avsljad gng p gng. Och ven om mnniskor i hans frsamling har konfronterat honom med hans problem, s
fortstter han att frneka det.
Hans fru skrev: Jag skms fr min make. Och vra barn litar inte p honom. Han predikar kraftfulla budskap, men han
kan inte sga sanningen, fr han har inte sanningen inom sig. Hon avslutade brevet med de hr orden: Jag funderar p
att lmna honom.
Jag sympatiserar med den hr kvinnan. Men nd vet jag att hon inte r vertygad att Gud kan gra det omjliga fr henne.
Hon har trott p Gud till en viss punkt- och sedan beslutat sig fr att fly. Men skilsmssa r aldrig en utvg fr en kristen,
svida inte din make fysiskt misshandlar dig. I s fall, skall du definitivt lmna honom. I alla andra fall, sger Herren
mycket tydligt: Jag r din Gud- och jag kan lsa det.
Det hr r vad jag nskar att den hr kvinnan skulle ha skrivit. Jag inser att mina barn har blivit arvingar till min mans
dysfunktion. Och jag vet att han troligen kommer att frlora sin tjnst p grund av sin synd. Men jag vet ocks att jag
tjnar en Gud som r kapabel att lsa viket problem som helst. Och jag tror Han kan rdda vrt ktenskap, upprtta vr familj
och bygga upp vr frsamling igen. S jag tnker stanna kvar hos min man, vad det n kostar mig. Jag tnker tro att det
Gud sger r sant - att ingenting r omjligt fr Honom.
Markus evangelium beskriver en ohygglig situation Som syntes omjlig att klara
I Markus 9, s kommer en far, som r utom sig, med sin demon-besatte son till Jesu lrjungar fr att f befrielse. Pojken
hade inte bara problem eller var upprorisk. Han var full av onda andar, och de kontrollerade allt han gjorde. Hans
situation var vlknd ver hela omrdet, s att nr frldrar sg honom komma, fick de troligen brttom att f sina barn inomhus.
Den hr stackars pojken ansgs vara bortom allt hopp. Han var bde dv och stum, s han fick bara ur sig olika lten. Han
tuggade fradga som en galen hund, och kroppen var bara skinn och ben, utmrglad av sin fruktansvrda kamp. Hans
far fick ibland hlla honom, fr att demonerna frskte stndigt f honom att kasta sig i nrmaste flod, sj eller i ngon ppen
eld, fr att frska dda honom.
Jag undrar hur mnga gnger fadern hade ftt hoppa i en damm och dra upp sin son fr att teruppliva honom. Det mste
ha varit ett heltidsjobb att hindra barnet frn att dda sig sjlv. Frestll er hur mnga rr och brnnmrken det fanns p
pojkens kropp. Det mste ha krossat faderns hjrta dagligen att se sin son i den konditionen, och utan ngon som
kunde hjlpa.
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Nr fadern nu stod hos lrjungarna, s brjade Satan manifestera sig i pojken. Han brjade tugga fradga och kasta sig p
marken, vndande och vridande sig vilt. Skriften sger att lrjungarna bad fr honom - kanske lnge- men ingenting
hnde.
Det mste ha tett sig som en hoppls situation. Och snart brjade tvivlets skribenter samla sig runt omkring, frgande:
Varfr blir pojken inte helad? r det hr fr svrt fr din Herre? r djvulen dem starkare i den hr situationen?
Men s trder Jesus in p scenen. Nr Han frgar vad som frsiggr, s svarar fadern, Jag tog min son till dina lrjungar, men
de kunde inte hela honom. Han r ett hopplst fall. Jesus svarade helt enkelt. Allt r mjligt fr den som tror (Markus
9:23). Kristus sger till alla nrvarande: Tror ni att jag kan hantera alla situationer utom de som str under djvulens
kontroll? Jag sger er, det finns inga problem, inga omjliga omstndigheter, som jag inte kan lsa.
Sedan, med bara ett ord, gjorde Jesus det omjliga till en verklighet: sade han strngt till den orena anden Du
stumma och dva ande, jag befaller dig: far ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka (vers 25). D fll pojken till marken
som om han vore dd. Men skriften sger: Men Jesus tog hans hand och reste honom upp, och han steg upp (vers
27).
Kan du frestlla dig gldjen i den hr scenen? Den rena befriade pojken mste ha sprungit till sin far och kramat om
honom. Och faderns hjrta mste ha hoppat av gldje. Gud hade klarat det.
S varfr lt den helige Ande Markus ta med den hr berttelsen i sitt evangelium? Jag tror att det var s att varje frlder frn
den stunden och framt skulle veta att man kan lita p att Gud kan gra det omjliga med deras barn. Herren sade: Jag
kan terupprtta allt och alla. Om du bara tror, kommer allt att vara mjligt fr dig, genom mig.
ver hela vrlden idag s kmpar ett otal av frldrar frtvivlat fr att deras barn r under djvulens makt. I vr egen frsamling, s
ser jag smrtan hos mdrar som tar bussen fr att beska sina sner i fngelse. De knner smrtan av att sitta p ena sidan
av ett tjockt glasfnster, stirrande p en pojke som en gng var m och krleksfull. P ngot stt s blev han fast i droger och
gjorde sedan ett rnfrsk fr att finansiera sitt missbruk. Och nu r han i fngelse, dr han blir hrdare och hrdare. Hon har
bett fr honom i ratal, men nu hller hon p att frlora hoppet. Hon tror inte att hon ngon gng skall f se honom
annorlunda.
Jag ser ocks frtvivlade fder som aldrig drmde att deras dttrar skulle brja ta droger. De sg sin lilla flicka komma i dligt
sllskap i skolan och sedan bli fast. Snart var hon s upprorisk, att hennes pappa var tvungen att be henne lmna
hemmet p grund av hennes inflytande p sina syskon. Nu r hon p gatan, och sljer sin kropp fr att finansiera sitt
missbruk. Och hennes far ligger i sngen p ntterna och grter floder. Han r vertygad om att han har frlorat henne fr
aldrig.
Jag vet en far som krde till slummen fr att frska hitta sin drog-missbrukande son. Han fick frga sig fram tills en
langare berttade att pojken var i en knarklya. Nr mannen kom till den hr platsen, fick han se att skal av den son
som han knde. Pojken var som ett skelett p grund av missbruket. Nr fadern bad honom att komma hem , s sg
pojken inte ens t honom. Han sade bara: Frsvinn. Det hr r mitt liv.
En bruten far gick i trar ut p gatan. Han hade frlorat allt hopp, han sger hjrtslitande: Det r min son dr inne. Han r
dende, och han vill inte lta mig hjlpa honom.
Djvulen har sagt t dessa frldrar att deras barn r utom allt hopp, att deras problem aldrig kan lsas. Han har vertygat
dem med en kraftfull lgn- att Gud inte kan hjlpa dem.
Du kanske tycker att din ofrlsta make r ett hopplst fall, att han aldrig kommer att komma till Jesus. Eller, kanske har
du gett upp hoppet om din fru, som lmnar dig p kvllarna fr att g ut och festa. Men ingen mnniska har gtt s lngt s att
Gud inte kan n dem. Jag vet mnga kristna makar som kan vittna idag: Jag bad fr min make i ratal. S en dag, nr jag
hade gett upp, s brt Gud igenom. Han frlste och befriade min lskade.
Vi fr aldrig ge upp ngon - drfr att ingenting r omjligt fr Gud.
Gud kan fra tillbaks till livet det som du anser r dtt.
--- Markus 5 berttar historien om Jairus, den desperate synagogsfrestndaren som bad Jesus att hela hans dotter.
Den tolvriga flickan var farligt nra dden, och Jairus vdjade till Kristus att komma till hans hus och lgga hnderna p
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henne.
Jesus gick med p att komma till honom. Men frst stannade Han p vgen fr att betjna en kvinna som hade en
blodsjukdom. (Det var den kvinnan som blev helad nr hon rrde vid Hans mantel.) Men nr Jesus drjde, kom en
budbrare med tragiska nyheter: Jairus dotter hade redan dtt. Han sade till synagogsfrestndaren: Din dotter r dd. Du
skall inte besvra Mstaren lngre. (Markus 5:35)
Jairus hjrta greps av sorg. Han tnkte: Om vi bara hade kommit i tid. Nu r det fr sent. Min dotter r borta Men Jesus
frskrade honom: Var inte rdd, tro bara. (vers 36)
Nr de nrmade sig Jairus hem, hrde de ljudet av grt och klagan. Det var Jairus familj och grannar, som srjde flickan.
Frestll dig bilden: Hr var Gud i ktt och blod, universums skapare, som kan gra allt man kan tnka sig - nd grt de i
Hans nrvaro. Deras vittnesbrd blev: Gud kan bara hjlpa s lnge det finns ngot hopp kvar. Men nr livet r borta, finns
det ingen anledning att kalla p Honom mera. Inte ens Han kan hjlpa i den situationen.
Hur mnga kristna idag kallar inte p Gud mera fr att de tror att deras problem r fr hopplsa? Mngder av mnniskor litar
p Gud upp till den punkt nr ngonting i deras liv dr. Jag menar inte ndvndigtvis en mnniskas dd; Jag talar om ett
ktenskap som dr, en relation, en drm, ditt hopp fr en ofrlst nrstende - ngonting i ditt liv som du tror r omjligt att laga,
frndra eller terupprtta.
Jesus tillrttavisade sdan otro. Han sade t den grtande massan i Jairus hem; varfr ropar ni och grter? Flickan r inte
dd, hon sover. (vers 39) Han pstod: Den hr situationen r inte som ni ser eller tror. I tror att allt hopp r borta. Men jag
sger att hr skall bli terupprttelse. S gick Han till den lilla flickans rum- och, genom att bara sga ett ord, vckte Han
barnet till liv. genast reste sig flickan och gick omkring (vers 42)
Varfr inkluderade den helige Ande den hr berttelsen i Markus evangelium? Han gjorde det fr att visa oss att
ingenting r fr dtt, eller har gtt fr lngt, fr att han skall kunna terupprtta till liv. Han sger: Lita p att jag kan lsa dina
problem, Det r aldrig fr sent fr mig att verka.
Faktum r, att nr vi sger att Gud inte kan klara ngonting, s kallar vi Honom lgnare. Johannes skriver, den som inte
tror p Gud gr Honom till lgnare, (1 Joh 5:10).
r du som Jairus familj och vnner var, som vred sina hnder och intalade sig sjlva att allt var hopplst? Om du klagar
och oroar dig och aldrig ngonsin sger: Min Gud kan gra det omjliga, s talar du om fr andra att Gud r en lgnare.
Allt som krvs r ett ord frn Jesus, och det som var dtt fr liv igen
Gud kan terupprtta det som har verkat dtt i vra liv med bara ett enda ord. Om du har ekonomiska problem, om du
inte frmr betala dina rkningar. S var det med Herrens lrjungar och Han lste deras problem p ett vernaturligt stt.
Nr det var dags att betala skatten, s hade Kristus och Hans lrjungar inga pengar till att betala den ndvndiga
summan. S hur lste Herren den situationen? Han snde Petrus att fnga en fisk. Jesus sade t honom att han skulle
hitta ett mynt i munnen p den frsta fisk han fngade, och det myntet skulle betala deras skatt.
Jag kan frestlla mig vad Petrus mste ha tnkt: Pengar till skatten i en fiskmun? Det hr mste jag se. Jag har varit
fiskare i hela mitt liv, och jag har sett mnga saker inuti fiskar maskar, krokar, sjgrs. Men jag har aldrig sett ett mynt i
en fisk. Men, nr Petrus vevade in den frsta fisken, ppnade han munnen p den och fann ett glittrande mynt.
Summan var tillrcklig fr att betala deras skatt, precis som Jesus hade sagt.
S varfr lt den helige Ande evangelisten ta med den hr berttelsen? Och varfr valde Jesus att lsa situationen genom
ett mirakel? Varfr tog Han inte bara upp ett offer, eller varfr snde Han inte ut lrjungarna till att arbeta en dag fr att
tjna ihop pengar till skatten?
Jag tror att Jesus gjorde det vernaturliga fr att visa fr sina barn att Han vill gra det omjliga fr oss. Han kan lsa vilket
ekonomiskt problem, vilken familjekris, vilket vervldigande behov som helst.
Han vill att vi skall veta att Han r samme Gud som lt korparna komma med brd till Elia, som sg till att nkans mjltrg
inte sinade under torkansom rddade samma nka frn hennes fordringsgare genom att fylla stora krukor med olja frn
en liten oljeflaskasom mttade en skara p 5000 och senare en annan skara p 4000 med ngra fiskar och ngra
brdlimpor. Han vet att vid vissa tidpunkter i livet r det bara ett under som duger. Och Han vill frskra oss om att Han
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kan gra det omjliga fr oss, i varje situation.
Naturligtvis kan vi ta det fr sjlvklart att Gud skall gra under fr oss. Jag gjorde det fr mnga r sedan, som ung pastor i
tjugorsldern. Jag trodde att jag hade en bra ide fr tjnst men jag frgade inte Herren innan jag satte igng. Det fick till
resultat att fick en skuld p 5000$ som jag inte kunde betala tillbaka. (I dagens pengavrde skulle det nog vara nstan
25000$)
I desperation brjade jag ta till mig alla bibelstllen som sger: Gud skall mta alla dina behov. S en dag, nr jag bad,
hrde jag en rst som sade till mig: David, g ner till Chester Street imorgon vid lunchtid och g p vnstra sidan gatan. En
man skall komma mot dig med ett kuvert som innehller 5000$. Den mannen r en av mina nglar, och han skall ge
dig kuvertet i din hand.
Jag tnkte: Tack, herre du r verkligen trofast. Och nsta dag vid lunchtiden, gick jag ner till Chester Street och vntade
p att mannen skulle komma. I den hr staden bodde 1200 mnniskor, och ingen brukade ngonsin vara p gatan p
dagtid, drfr att all var p sina arbeten. S, fr en lng stund, sg jag inte en mnniska. Jag gick fram och tillbaka i nstan en
timme, och undrade: Herre, var r han? Till slut, kom en man och gick frbi men jag var sker p att han inte var en
ngel, fr han rkte en cigarett.
Till slut, gick jag hem i frtvivlan. Jag bad: Herre, hur kunde jag lura mig sjlv? Vad skall jag gra nu? Fader frlt mig fr
att jag inte har litat p dig. Jag lgger det hr i dina hnder.
Ngra dagar senare, ringde en man frn vr frsamling till mig. Han sade: Jag hrde om ditt behov, och jag vet ngon som
kanske kan hjlpa dig. Han r en kristen bankman och bor i en annan stad. Ta och ring honom.
Jag kontaktade bankmannen, och han gjorde ngonting som man inte hrde talas om p den tiden: Han gav mig ett
blancoln p 5000$. Han sade t mig: Du kan betala tillbaks 50$ per mnad.
Gud lste situationen. Och genom det lrde Han mig en lxa: David, jag kunde ha skickat en ngel att ge dig pengarna.
Men jag ville att du skulle lra dig ngot., drfr att jag lskar dig. Om jag inte hade lrt dig detta, skulle du fortfarande fatta
dumma beslut och du skulle snart vara skyldig 100.000$.
Jag lrde mig att ven om jag litar p Herren till att gra det omjliga, kan jag inte frvnta mig att en ngel skall komma och
lsa mina oansvariga beslut.
Guds frnmsta verk: Han kan inte bara lsa vra svra situationer utan ocks vrt syndproblem.
Nyligen fick vrt arbete ett hjrtskrande brev frn en fngelseintern. Han skrev:
Pastor, jag r sexuellt pervers, och jag sitter i fngelse fr mitt beroende. Jag vet att jag inte fddes p det hr sttet, men
jag har blivit s hr. Jag har varit gift tre gnger och har fyra barn.
Sanningen r, jag tycker om allt som r perverst. Allt du kan tnka dig har jag troligen provat. Jag vill sluta, men jag gr
det inte. Jag slutade rka utan problem. Jag har till och med kunnat hlla mig borta frn pornografi ibland. Jag tror p
Guds helande kraft. Jag har bett, grtit och bnat om Hans hjlp. Men jag kan inte finna drren till att fly frn mitt
perversa problem.
Min lngtan att gra Guds vilja finnas alltid dr, men jag skjuter det stndigt t sidan och faller tillbaka i min lusta. Jag har
ljugit fr Gud, och lovat att aldrig gra det igen, men jag faller alltid tillbaka.
Det smrtar mig att veta att jag har srat Herren. Nr jag gr till kyrkan knner jag mig kluven. Det finns mn hr som
respekterar mig fr att jag gett dem goda rd, men jag har inte lytt rd sjlv. Jag spelar piano och sjunger i kyrkan, men
det knns inte rtt fr jag r inte rtt.
Jag skulle hellre d och g till helvetet n att frstra ngon oskyldig mnniska igen. Men jag vill inte komma till helvetet.
Jag vill tjna Gud, och jag vill f Hans krlek. Jag r fast drfr att jag hatar det jag gr, men nd lskar jag det. Jag vet inte
vad jag skall gra.
Jag sger till den hr unge mannen. Ge inte upp hoppet. Gud kan hela ditt perversa sinne. Gud kan klara allt. Han vill
komma med helande till dig
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En gng gav jag upp om at homosexuella skulle kunna frndras, drfr att jag sg s lite av Guds helande i dem. Vrt
arbete hade ett hem fr homosexuella, men det slutade med en katastrof. Vra drog och alkohol program fungerade,
men jag sg vldigt lite framgng bland homosexuella.
Sedan brjade Herren snda mig vittnesbrd frn homosexuella som blivit befriade frn sitt slaveri. Jag fick ocks
rapporter om mnniskor som blivit befriade frn de vrst sexuella perversioner som finns. Idag kan jag med krlek sga
till alla om du vill ha frihet, s kan Gud ge dig det, vad du n kmpar med. Han kan bryta din vana och gra dig fri.
Men du mste tro att ingenting i ditt liv r omjligt fr Gud. Det finns inget av djvulens grepp som Han inte kan bryta.
S, vnner, f tag i tron tro att Gud kan fullstndigt frndra och omdana ditt liv. Om Han kunde frse fr den utfattiga nkan,
fr den demonbesatte pojken, och fr Jairus dotter., kan Han frse dig
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