
Aldrig ensam

För några dagar sedan var det Kristi himmelsfärds dag i almanackan. Den dagen betyder att 
den uppståndne Jesus lämnade lärjungarna och lovade att komma tillbaka på samma sätt 
som han hade försvunnit. Jesus försvann genom en sky och blev inte längre synlig för 
lärjungarna. Var himlen, platsen där Gud och Jesus är just nu, vet vi inte. Om du åker ut i 
rymden med en rymdraket hittar du inte Gud och Jesus mer där än vad du gör precis där du 
är just nu. Ändå är Gud nära, både när du är i rymden och här på jorden. Jag ska försöka 
förklara hur det kan gå till. 

Innan Jesus lämnade jorden hade han lovat sina lärjungar något. När Jesus förberedde dem 
på att han skulle dö och uppstå berättade han att han skulle skicka en Hjälpare. (Just då 
förstod de inte så mycket. Sedan, när det hände, förstod de mer.)

Det som inträffade på pingstdagen – att den helige Ande sändes från himlen till alla som 
trodde – betydde mycket för lärjungarna. Det betyder också mycket för oss kristna idag. Man 
kan kanske förklara det med att vi helt och hållet får del av allt som Gud har och är genom att
den helige Ande, Hjälparen flyttar in i våra hjärtan.

När ett barn blir adopterat in i en familj, så blir det verkligen föräldrarnas barn. Även om 
barnet och föräldrarna inte alls är släkt och kanske till och med har var sin hudfärg. Men alla 
vet att barnet är ett barn i familjen på riktigt och att det får gå till sin pappa och mamma och 
be om saker, precis som ett barn som fötts från mammans mage. Genom att vi är döpta och 
tror på Jesus, så BLIR och ÄR vi verkligen Guds barn. Han är inte bara MED oss, Gud och 
Jesus är också I oss. Det beror på att den helige Ande bor i oss. Vi blir helt och hållet en del i
Guds familj. Och den helige Ande hjälper oss också att be till Gud vår Far.

Du är alltså aldrig ensam. Även om du åker ensam ut i rymden med en rymdraket är Gud där
- lika mycket som han är nära dig när du ligger i din säng. Gud finns med dig och i dig genom
den helige Ande. 

Det är konstigt, härligt och på riktigt! 
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