Guds hjältar
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os Gud finns starka hjältar som gör
allt som han befaller dem (Psaltaren
103:20). Änglar kallas de. Nu ska du
få läsa vad en ängel kan göra, hur trygg en
lärjunge kan vara och hur förvånad man kan
bli när Gud svarar på bön!
Några år efter att Jesus dött var många judar samlade vid påsk. Då passade den grymme kungen, Herodes Agrippa, på att göra sig
lite mer populär. Eftersom judarna hatade Jesus och lärjungarna så gillade de när Herodes
grep och misshandlade de kristna. Lärjungen
Jakob hade Herodes redan halshuggit. Nu
hade han satt Petrus i fängelse och sexton
soldater vaktade honom dag och natt.
Skulle du kunna sova natten innan du skulle
få en orättvis dom? Om du visste att du antagligen skulle bli halshuggen liksom din vän?
Om du hade en fastkedjad soldat på var sida
om dig!? Förmodligen inte. Men Petrus sov.
Var det tack vare att han litade så på Gud?

(Han hade ju sett att Jesus kunde sova lugnt
mitt i en storm.) Petrus sov så hårt att ängeln
som kom till fängelset fick väcka honom med
en knuff!
Ängeln fyllde den mörka fängelsecellen
med ljus, fick kedjorna att falla från Petrus
händer och sa åt honom att sätta på sig bältet
och sandalerna och svepa manteln omkring
sig. Petrus var säker på att han drömde. De
kunde passera vakterna och den tunga järnporten öppnade sig av sig själv! När de stigit
ut i friheten var ängeln plötsligt borta. Kvar
stod en yrvaken och omskakad Petrus. När
han lugnat ner sig förstod han att han blivit
räddad av en ängel från Gud!
En bit därifrån var de kristna samlade i
Marias hus. (Maria var mamma till Markus
som skrev Markusevangeliet.) De var rädda
och hade låst dörrarna. De tyckte att allt såg
hopplöst ut och trodde att Petrus skulle dö. De
gjorde det enda de kunde: de var vakna hela
natten och bad. Men när
Petrus kom och bultade
på porten trodde de först
inte på att Gud svarat på
deras bön och att Petrus
var där!
Läs gärna berättelsen
om Petrus i Apostlagärningarna 12:6-17 och
tänk på att Gud kan svara
på bön och skicka änglar
även idag!
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Lova HERREN, ni hans änglar,
ni starka hjältar som utför hans
befallning.
PS 103:20

