Sven-Göran reflekterar
Gud hör bön!

Allt vad ni ber om, tro att det är
er givet och det skall ske er så!
När min far dog 1994 (han blev
76 år) lämnade han efter sig en
guldring, den påminner mig
om honom och antagligen har
min mor gjort den medan hon
jobbade som guldsmed. Den
betingar säkert inget större
värde, men den betyder ganska
mycket för mig. För några år
sedan försvann den, en dag var
den bara borta.
Det gick flera månader utan att
jag hittade ringen och till slut sa
jag till Herren: “Du vet den där
ringen som jag ärvde av min far,
den skulle jag vilja få tillbaka”.
Det gick lite drygt en vecka, det

17 Juni, 2012

hade snöat på natten så det var
ca 5 cm nysnö på trappen när jag
gick ut, solen sken och jag tittade
ner. Där på trappen låg ringen i
snön, ungefär halva ringen stack
upp ur snön, dessutom var det
spår av fågelfjädrar i snön på
båda sidor om ringen. Som jag
ser det sände Gud en fågel med
ringen som lade den på min
trapp så att jag skulle hitta den.
Tyvärr tänkte jag inte på att ta
fram kameran och ta en bild, jag
blev så glad och överraskad över
att se den. Nu har den ett ännu
större värde för mig eftersom jag
kan vittna om att Gud hör bön.
Det spelar ingen roll om det är
ett “stort” eller “litet” böneämne,
Jesus älskar dig och han väntar
på dina böner så att han kan
välsigna dig.
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Kraft o Eld från Himlen!
I Apg. 1:8 talar Jesus om Pingsten,
“ Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft”.
Det grekiska ordet “Kraft” som används här är
“DYNAMIS”, grundordet för “Dynamit”, “Dynamo”
etc. Ordet “DYNAMIS” är också använt i Mark
5:30, när kvinnan med blodgång hade rört vid
Jesu kläder och blivit helad. Jesus sade att han
hade känt att “Kraft” hade gått ut från Honom när
kvinnan hade rört vid Honom.
Så i Apg 1:8, vad Jesus verkligen sade till sina
lärjungar var, “Kommer ni ihåg när kvinnan med
blodgång rörde vid mig och “Kraft” flödade ut och
helade henne? När den Helige Ande kommer över
er, ska NI få ta emot samma ”Kraft” som flödade ut
från mig den dagen. Den kraften ska flöda från ER!
Peter, med sin modiga, djärva tro, tog det ett steg
längre när han trodde Gud om att folket inte ens
skulle behöva röra vid honom, de skulle bli helade
om hans skugga föll på dem!
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Vi har fått Kraften! Den Helige Andes kraft för att
vittna om Jesu Uppståndelse Kraft! Vi har fått eld
från himlen! Sträck dig ut i tro och ta emot din
del idag!
Jesus är densamme i går och idag och i evighet. Hebr. 13:8

En underbar berättelse om Frälsning och Helande!
Denna lilla pojke togs av sin far till vår
Kampanj 2007. Då var han endast en
6 månader gammal baby som fötts
med klumpfot. Hans vänstra fot var
vriden så att fotsulan pekade upp.
Själva foten var vriden som en boll.

Jesus helade denna lilla pojke och
hans far blev frälst den kvällen.
Jag såg dem några dagar senare, i
kampanjen som hölls veckan efter och
pappan vittnade där om vad Herren
hade gjort för hans son.

Mars, 2012; 5 år senare var båda
närvarande på kampanjen som vi höll i
Chegutu, Zimbabwe. Pojken är en glad
liten kille som springer o leker som alla
de andra. Fadern går på Bibelskola och
är pastor för en liten församling.

Det är berättelser som dessa som uppmuntrar oss att fortsätta att predika evangeliet i Afrika.
Berättelser som värmer hjärtat om Förlåtelse, Frälsning och Helande som bara Jesus kan ge!

Above: 2007 – Pappan vittnar om sin 6 månader
gamla son som blivit helad från klumpfot.
Right: 2012 – Far och son 5 år senare.
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