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Tro Mitt i Desperasjon 
Av Liane Grant 

 

Noen ganger gjør barna våre ting som får oss til å be desperate bønner. Våre 
mødre hjerter føler det slik at vis Gud ikke gjør noe vil situasjonen bli en som 
ikke kan tolereres, enten for dem eller for oss.  
 
Desperasjon er sterke følelser; det kan enten styre oss I en negativ eller positiv 
retning. Vi må ikke forsøke og manipulere Gud med desperate bønner. “Gud, 
du må fikse dette nå ellers…” Eller hva? Vi vil ha et sammenbrudd? Vi vil 
stoppe å be for våre barn?  

  
Nei! I alle ting så må vi be Gud, din vilje skje. “Og dette er den frimodige tilliten vi har til ham, at 
dersom vi be rom noe etter hans vilje, så hører han oss” (1 Johannes 5:14). Gud har ikke gitt 
et løfte om at vi ikke vil føle smerte; noen ganger er det nødvendig for å føre oss tilbake til 
ham. Har vi nok tro til å be for at Hans vilje vil skje i våre barns liv, selvom de må lide for at 
deres sjeler kan bli frelst? 
  
Vår desperasjon dikterer ikke når Gud vil gjøre noe. I over tretti år ba jeg for helbredelse fordi 
jeg hadde søvn vansker. I løpet av en natt ville jeg vanligvis våkne åtte til ti ganger. Og I et 
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hotell var det nærmere førti til femti ganger. Trettheten førte til noen desperate bønner, spesielt 
i den tiden når barna mine var små, jeg hadde en fulltidsjobb og jeg var en pastor kone.  
  
Jeg bestemte meg for at jeg ville ligge i sengen åtte timer hver kveld, og resten var opp til Gud. 
Jeg nektet å dvele på min misnøye. I fjor, sendte Gud en ung forkynner fra en annen by som 
ba for meg, og den natten var jeg mye bedre. Senere fortsatte det å bli bedre I det Gud ledet 
meg til å følge et sunt kosthold.  
  
Gud svarte mine desperate bønner lenge etter jeg mente at han trengte å svare på de. Fordi 
han viste hvor mye jeg klarte å håndtere, og at jeg trengte å lære gjennom prosessen. “Dere 
har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tale. Og Gud er trofast. Han skal ikke la 
dere bli fristet over evne, men gjøre bade fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tale 
den.” (1 Korinterne 10:13) 
  
Når jeg forberedte meg til å skrive denne artikkelen, en sang av Lauren Daigle kom på 
radioen: “Når du ikke flytter fjellene, spør jeg deg om å flytte deg. Når du ikke skiller vannene 
som jeg vil vandre igjennom. Når du ikke gir svaret når jeg roper ut. Jeg vil ha tillit, jeg vil ha 
tillit, jeg vil stole på deg.” La oss holde oss til vår tro midt i vår desperasjon.  
  
Note:  Liane og hennes mann Scott er karriere menighets startere i Montreal-Quebec under UPCI Metro Missions 
program. Liane tjener som Quebec Ladies Ministries president og er grunnleggeren og den som ser over The King's 
Translators, en gruppe frivillige som er dedikerte til å gi ut materialer på fransk. Hun holder på med sin doktor grad 
sammen med denne gruppen.   

  

Desperate Bønner 
Av Rebecca Akers  

  

Hanna hadde ingen barn  
  
Det var manges frykt, men I hennes tid var det mer enn frykt. Det var en 
byrde – noe som hun matte bære. Når hun gikk igjennom menighetens dører 
(Tempelet) så ble lyden av alle kvinnene som snakket sammen stille mens de 
la merke til hennes nærvær. De så på henne som om hun ikke tilhørte stedet.    

  
Hvor enn hun gikk så ble de dømmende blikkene brent inn i tankene hennes. Det gikk dager 
uten noe mat. Hun kunne ikke. Hennes hjerte var for tungt og hennes sinn for svakt. Hennes 
mann var spørrende. “Hvorfor spiser du ikke? Hvorfor gråter du? Elsker du meg ikke?” Men 
han ville aldri føle det slik hun gjorde.  
  
Dette fortsatte – år inn og år ut. Det føltes ut som en evig sirkel av lidelse, smerter og lengsel.  
  
Hanna vokste seg bitter og sint. Hvorfor meg Gud? Hvorfor forbannet du meg med dette? 
Elsker du meg ikke? Kan du ikke se hvordan alle ser på meg? Hvordan de dømmer meg og 
ser ned på meg?  
  
Så hun vokste seg svak.  
  
Hun ble desperat.  
  
Hun ba en desperate bønn hvor hun gjorde en pakt med Gud at vis han gav henne et barn, så 
ville hun gi det tilbake til ham.  

 

 



  
Og der i tempelet gav hun alt hun hadde I seg til det ikke var noe mer å gi. Helt til hennes ånd 
var rå og hun kunne ikke lenger snake. Den dagen når hun forlot tempelet “hennes ansikt var 
ikke lenger trist.”  
  
Desperasjon er et våpen. Når menn og kvinner av Gud er desperate så er det ingen ting som 
kan hindre dem. Spesielt når de ber. Mange steder i bibelen vil du finne mennesker som ba 
Gud om hjelp, om fred, for veiledning, for at noe ville fylle den tomheten som de kjempet i mot. 
Vis du er på det stedet I dag – sliten, rå, desperate – Gud er villig til å møte deg i din 
desperasjon.  
  
 
Redaktørens notat: Rebecca er en utrolig ung dame som elsker å tjene Herren med hele hennes hjerte. Hun er aktivt 
involvert i ungdomstjenesten, hun er søndagsskolelærer, synger i kor, tilbedelsesteam og spiller piano. Hun er også 
involvert i døv språks teamet, hand dukker teamet og evangelisering. Hun er i student rådet og er visepresident I 
hennes skoles National Honor Society. I hennes fritid er hun en frivillig på et sykehus vær uke. Rebecca hjelper meg å 
lege dette nyhetsbrevet og alle de forskjellige språkene. Jeg er stolt av å si at hun er mitt barnebarn! -Debbie Akers 

  

Den Desperate Bønnen 
Av Dianne Showalter  
  

En desperate bønn er en bønn som ingen trenger å fortelle oss om å be, 
en som får oss til falle ned til våre knær, og ber inderlig om Guds nåde. 
Utfordringen vår er å gjøre denne bønnen til en produktiv bønn, som får 
oss til å føle oss fri når vi avslutter vår tid med han. (Les 1 Samuel 2:1). 
 
En av vendingspunktene I mitt liv var når jeg hørte misjonæren Nona 
Freeman fortelle om hennes desperasjon for at hennes barnebarn skulle bli 
frelst. Hun gråt daglig når hun ropte ut deres navn I bønn. En dag spurte 

Herren henne, “Tror du på meg for dette?” Og hun sa, “Ja, Herre.” Da sa Han, “Hvis du tror, 
slutt å trygle og start å gled deg!” Det var da hun holdt opp bildene deres til Gud, ropte ut deres 
navn og sa, “Herre, Jeg takker deg for at du har frelst mitt barnebarn! Det vil bli gjort I Jesu 
navn!” Etter en stund var alle frelst!  
 
 
Når vi ber for andre for at de skal motta den Hellige Ånd, så må vi noen ganger oppmuntre 
dem til å prise isteden for å trygle. Sann omvendelse er svært nødvendig, men vi må gå til det 
neste nivå for å motta mer en tilgivelse. Vi spør han om det vi trenger med tårer og lidenskap, 
men vi må ikke leve slik daglig. Vi må legge vår byrder ved hans føtter og begynne og stole og 
proklamere hans ord, glede oss over at han gjør arbeidet! 
  
I 1985 ble vi kalt til å være misjonærer i El Salvador. Jeg var villig, men følte angst over å ta 
med mine barn til et land i krig. På en kvinne konferanse hørte jeg en monolog om Hanna som 
tok sitt lille barn Samuel, og gav ham til tempelet. Jeg kunne nesten føle smarten fra hennes 
offer. Jeg gråt I to timer, og så hørte jeg Herren fortelle meg, “Vis du vil bli og ta vare på dine 
barn så tillater jeg det, men vis du vil gå så vil jeg ta vare på dem.” Mine tårer ble til 
takknemlighet og tillit, utfrielse og glede! Jeg stolte på disse ord mange ganger, selv når det 
ble skutt igjennom vinduene våre, og Gud har vørt trofast til sitt ord!  
  
Når min datter var full av smerte fra leddgikt så ropte jeg ut til Herren, “Hvorfor Herre? Hun har 
alltid tjent deg. Vi har tro for hennes helbredelse. Hører du?” På det tidspunktet løftet jeg 

 

 



henne mentalt opp og la henne i Jesu armer. Jeg sa at jeg gav henne tilbake til ham slik han 
kunne gjøre det han ville. Det var en hard kamp, men den tunge byrden løftet seg og tilliten 
kom. Han hørte mitt rop!  
  
Notat:   
Dianne Showalter har jobbet ved sin manns side som misjonær I tretti år reist til over 100 nasjoner, og talt i mange 
kvinne møter. Hennes lidenskap er å dele evangeliet og å hjelpe andre leve et seirende liv i Ham. Hennes største 
glede er å vite at hennes barn vandrer i sannheten.   

  

Desperat! 
Av Wanda Chavis 

 
Desperasjon er et sted uten noe håp og med situasjoner en ikke kan 
tolerere. Hvordan vi reagerer for å overleve vil enten ære eller ikke øre 
Gud. 
 
I fire år møtte Hanna desperasjonen med tårer, hulking og sorg. Husker 
dere henne? Elkanas kone? 
  
 "...Hannah hadde ingen barn " (I Samuel 1:2, NKJV). 
  

Det er ingen smerte som den med tomme armer. Det var alltid slik med Hanna – men det var 
tider hvor virkeligheten I hennes situasjon var mer enn hun kunne bære. Når de dro til Sjilo for 
å tilbe og ofre deres familie offer, så ville Elkana dele ut familie posjonene for å feire Guds 
akseptering av deres fredsoffer. Hun følte seg så tom og hjelpeløs, selv når han gav henne 
valget og prøvde og ære henne. I løpet av disse tidene hvor hun så alle barna hans og deres 
mor, Peninnah, spise sammen mens de lo. Det var som å putte salt i hennes sår.  
  
År etter år ville hun nekte og spise der hun satt ydmyket og tørket vekk sine tårer. Peninnah 
viste i de øyeblikkene, gav henne stygge blikk og frekke komentarer.  
  
År etter år ville Hannas desperasjon drive ut hennes glede, imens hennes tårer ble til hulking. 
Fire timer ville Elkana prøve å trøste henne, frustrert over at han ikke viste hvordan å gjøre ting 
bedre.  
  
Men, dette året var hennes hjerte så desperate at hun aldri kom til det stedet hvor hun hulket, 
men falt heller til tempelets gulv gråtende. Hennes hjerte var lagt fram for Gud.   
  
"En gang hadde de spist og drukket I Sjilo. Eli, presten, satt på stolen sin ved dørposten til 
Herrens temple. Da sto Hanna opp, og I sin hjertesorg bah un til Herren og gråt sårt. Og hun 
gjorde et løfte og sa: Herre, hærskarenes Gud! Dersom du vil se til din tjenestekvinne i hennes 
nød og komme henne I hu, og ikke glemme din tjenestekvinne, så vil jeg gi ham til Herren for 
hele hans levetid , og det skal ikke komme rakekniv på hodet hans." (I Samuel 1:9-11). 
  
Eli så hennes desperate bønn og trodde hun var full, men etter han hørte henne gav ham 
henne hans velsignelse og talte håp inn I hennes hjerte! 
  
Fortsettelsen på denne historien er spennende og fargerik, men jeg vil avslutte mine tanker 
her. Hva gjør du med din desperasjon? Gråter? Klager? Hulker?  
  

 

 



Jeg utfordrer deg til å rope ut til Gud, gi din fremtid til Ham, og skap planer med håp! 
  
Din desperasjon er Guds anledning for håp og helbredelse. Ikke gi opp. Tillat Guds ord å tale 
liv inn I din situasjon. Gi dine planer til Gud. Gi et løfte. Han vil gi deg glede og ikke sorg. 
Prisens kappe vil ødelegge tunghetens ånd. (Les Jesaja 61).  
 
Notat:  Wanda Chavis tjener North Carolina District som Ladies Ministries president og er en salvet forkynner, og en 
publisert forfatter. Wanda jobber også som en rådgiver for kvinners helse. Hun er en stolt mor og MawMaw til hennes 
barnebarn.  

  

 

  

       Watch Ladies Prayer International 1-minute Video clip. 

  

Fra Redaktøren  
Gud gjør mektige ting! Gud åpner opp mange dører og dette nyhetsbrevet er 

nå tilgjengelig på Engelsk, Spansk, Fransk, Tysk, Nederlandsk, Portugisisk, 
Russisk, Gresk, Arabisk, Farsi, Czech, Kinesisk, Swahili, Hungari, Tagalog, 

Indonesisk, Romansk, Italiensk, Norsk og Polsk.  
Hver så snill og hjelp oss be for Serbisk, Bulgarsk og Japanske 

oversettere.  

 
Hvis du ønsker å motta noen av de oversettelsene nevnt ovenfor send 
ønske til LadiesPrayerInternational@aol.com og vi vil med glede sette deg 
på listen!  

 

Debbie Akers 
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Hvem vi er . . . Siden 1999: Kvinners bønner Internasjonalt er laget av kvinner 
rundt hele verden, som møtes på den første mandagen i vær måned I fokus bønn 
for deres barn og barna i deres lokale miljø.  

 
Vår Misjon . . . Vi er forpliktet til den åndelige overbevisning til denne 
generasjonen og over den åndelige restaurering av den forje generasjonen.  
 

Vårt Behov . . . Forpliktede kvinner som kommer sammen den første mandagen vær måned og ber en 
fokus bønn for våre barn.  
  
Tre Prioriterte Bønner... 

     Frelsen til våre barn (Jesaja 49:25; Salmene 144:12; Jesaja 43:5-6). 

     At de tar eierskap for sin tro i en akseptabel alder (I Johannes 2:25-28; Jakob 1:25). 

     At de går inn i innhøstingens tjeneste (Matteus 9:38) 

 

  

  

  
Ministries we support... 
TUPELO CHILDREN'S MANSION 
Barn som lever i et miljø med anledning til å vokse åndelig, psykisk og emosjonelt.  

NEW BEGINNINGS Moderlig hjelp til fødende mødre som vurderer adopsjon og 
omplassering av barn til adopterende foreldre. 

HAVEN OF HOPE Et program for jenter I alder 13-16 med emosjonelle problemer.  

LIGHTHOUSE RANCH For GUTTER helbreder brutte og smertefulle liv til tenårings gutter.  

 

 

 
Får du Reflections Magasinet? 

   
This bi-månentli publikasjoner vil velsigne og inspirere deg. Artiklene er bibelsle 

og relevante for dagens apostilske kvinner. Få den for deg selv, en venn eller 
bestill et parr stykker for menigheten.   

  

Subscribe online! 
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