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Gör Gud under idag?
När Jesus gick på jorden gjorde han många
under. Det var beviset för att han verkligen
var Gud. Profeter hade talat om att det skulle
komma en befriare, Messias, som skulle rädda alla folk och föra dem tillbaka till gemenskap med Gud. När han kom skulle han bota
sjuka, uppväcka döda och skapa ett nytt rike.
Genom de under Jesus gjorde uppfyllde han
profetiorna och visade att han verkligen var
Gud och att han var Messias. Men genom
de under Jesus gjorde visade han också vem
Gud är. De tecken och under Jesus gjorde var
med andra ord inte till för att väcka uppseende, utan de var ett uttryck för hans djupa
medkänsla för dem som led och visade att
Gud ville ge dem verklig befrielse och hjälp.

Gör Gud under fortfarande idag?
Ja, Jesus lever och han är den samme idag
som när han gick här på jorden. Fastän Jesus
inte är på jorden bor han genom den helige
Ande i alla som tror och har tagit emot honom genom dopet. I Bibeln kan vi läsa om de
löften Gud gett oss. Han är samme Gud som
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har samma djupa medkänsla med dem som
lider och han vill fortfarande ge verklig befrielse och hjälp. Han uppmuntrar oss att komma
till honom i bön och uttrycka våra önskningar.
Han har lovat att alltid svara. Ibland griper Gud
in konkret och hjälper och ibland svarar han på
ett annat sätt än vi tänkt oss. Ibland sker ett under. En person som varit sjuk blir efter bön till
Gud plötsligt frisk. Men en annan som har en
liknande sjukdom som ber i sin nöd får kanske
inte uppleva att den blir frisk men istället hur
Gud är med och ger ny kraft och glädje mitt under sjukdomen. Gud har all makt och ser den
stora bilden. Vi har hans löfte på att Han alltid är
med oss och att allt samverkar till det bästa för
dem som älskar honom. (Romarbrevet 8:28)
Jag vill berätta om Alexander Ogorodnikov.
Han tillbringade flera år i ett arbetsläger i fd
Sovjetunionen. Allt i lägret var tänkt att skada
honom och förstöra honom. Det tunga arbetet, det omänskliga schemat, matransonerna,
sömnbristen. ”Allt var inriktat mot det enda
målet”, sa Alexander till Open Doors, ”att du
skulle bli som en slav med djurinstinkt och att
du inte på något sätt skulle spegla Gud.”
Men det svåraste var att han kände sig helt

glömd. Inte en gång fick han ett brev, inte ens
från sin fru och son. En dag låste vakterna in
honom i en cell med ett trasigt fönster. Alexander var säker på att han skulle frysa ihjäl.
”Det var då jag till och med kände mig glömd av
Gud. Hade jag lidit alla dessa år för ingenting? I
min desperation började jag ropa till Gud. Vanligtvis bad jag tyst, men nu skrek jag åt honom. ´Gud,
har du övergivit mig?´ Och sedan hände det.”
Det Alexander upptäckte först många år senare var att, den natten gav Gud flera olika
människor en dröm om att be för en viss
'Alexander'. De vaknade och bad för honom.
Och Alexander, tusentals mil från dem som
bad, började känna sig varm. ”Det var inte
värmen från en spis, utan värmen från en
mamma som sluter sitt barn mot sitt bröst.
Jag kände också en hand på axeln. Det gjorde
mig upprymd och lycklig.”
Nästa morgon blev vakterna förvånade över
att se att Alexander levde. Han överlevde tack
vare de troendes böner. ”Till dem vill jag säga:
din kärlek gav mig oförstörbart hopp.”
Om du känner dig isolerad, utmattad eller till
och med bortglömd, kan du vara säker på att
Gud inte har glömt. Han har sagt: ”Jag ska
aldrig lämna dig eller överge dig” (Hebreerbrevet 13:5).

Inskickade frågor
Det står i Bibeln att Mose såg Guds
rygg när han var i en grotta. Samtidigt står det på många andra ställen
i Bibeln att ingen med synd kan se
Gud och leva. Hur funkar det??
I 2 Mosebok 34 ber Mose Gud att få se hans
”härlighet”. Gud svarar ja, men kommer med
några villkor. Mose ska inte få se Guds ansikte, för man kan inte se det och leva (vers 20).
Mose ska stå i en klippklyfta och medan Gud
med all sin härlighet passerar framför öppningen håller han handen över för att skydda
Mose. Först när Gud passerat får Mose se
och då bara ryggen. Mose ser inte ansiktet
och härligheten i sin fullhet. På andra ställen, till exempel i Domarboken 13:1-23, tror
människor att de ser Gud och måste dö, men
det är Herrens ängel som visar sig. Den bästa
förklaringen på detta är att Gud visar sig under olika gestalter, inte helt och fullt, för att
människor inte ska förtäras av hans härlighet.

Har du någon knepig fråga
du går och funderar på?
Skicka den till Droppen!
SMS:a 0722457707
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