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Uppliva hoppet
av Ville Männistö
Tappa aldrig hoppet. Även under den mörkaste natten
kommer stjärnorna fram.

Har du någonsin befunnit dig i en förtvivlad situation 
där du undrat över hur du ska lyckas ta dig igenom med 
hoppet intakt?

Även om våra liv kan verka hopplösa så är Guds plan 
att leda oss genom natten och upprätta hoppet vi har i 
honom. Dock vet vi inte alltid hur vi ska närma oss honom 
eller, framför allt, hur vi ska be honom om det omöjliga.

Oavsett hur din situation ser ut, så har du ett val: Ska 
du kura ihop dig i din hopplöshet eller sträcka dig ut till 
honom som är allsmäktig?

Hopp baseras inte på ett förnekande av vad vi ser utan 
snarare på att vi tror på Guds uttalade ord, oavsett vad vi 
ser runt omkring oss, precis som när Abraham klamrade 
sig fast vid Guds löfte och tittade på stjärnorna och trodde 
att Gud kunde ändra på de naturliga omständigheterna för 
att förverkliga det löftet.

Då barnlöshet har varit hans livs stora kamp så vet Ville 
Männistö vad det innebär att vara i desperat behov av ett 
mirakel.

Med undervisning grundad i Bibeln och historier från 
det verkliga livet tar Ville oss med på en resa av upplivat 
hopp och förnyad förvissning om att Gud fortfarande gör 
mirakler.
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