
Förgiftade av häxdoktorn

Ibland blir trycket på våra liv så hårt att vi kanske helst av allt bara vill ge upp. I sådana lägen
tror jag det är oerhört viktigt att man har rätt grund att stå på, för att inte vackla. Vad är en rätt
grund? Först Kristus - att vi helt och hållet har överlåtit våra liv till honom, så att våra liv vilar
i hans händer och inte i våra egna. Bön och en levande andlig gemenskap är nödvändiga
byggstenar. En annan grund är Guds Ord, att vi läser och lever efter det. När Jesus blev
attackerad i öknen använde han Guds Ord för att stå emot djävulen och få honom på flykt. Det
var effektivt då, och han har gett oss samma vapen…

När vi bodde i Sydafrika och gick på bibelskola fick jag verkligen ljus över detta. Innan vi
åkte till Johannesburg hade jag under flera år varit mycket upptagen i en församling. Jag hann
knappt med att umgås med icke troende människor eller mina barn. Det var framförallt vår
mellanpojke som for illa av detta. Han blev blyg, tillbakadragen och osäker. När jag förstod
och upplevde att jag var orsak till mycket av det, blev jag förkrossad och tänkte ”Nu är det
kört”. Men Gud är en god Gud. Han ger oss nya chanser och möjligheter. Våra år i Sydafrika
var en gåva från ovan, där Mikael och jag fick tid att reparera skadorna. På barnens skola fick
han lära sig vissa bibelord utantill. Mikaels favoritord blev, ”God has not given me a spirit of
fear, but of love, power and a sound mind”(2Tim.1:7). Vi bad andra Gudsord över honom
också som: “Du är mer än en övervinnare i och genom Kristus”. Under de två åren blev
Mikaels liv helt förvandlat. Han vann till och med ett pris för ”Best christian character” på sin
skola, för han var en så trygg, glad och hjälpsam kompis.

Ett annat bevis på att Guds ord är ett mäktigt vapen, fick jag för några veckor sedan.
Under vår tid i Sydafrika, så bodde en svart tjej som heter Lilly, hos oss. Hon var också elev
på Bibelskolan. Hennes föräldrar bodde i Soweto och kunde inte betala skolavgiften. Vi
erbjöd henne att komma och bo hos oss och hjälpa oss i vårt hem, mot att vi betalade
skolavgiften. Lilly blommade ut under denna tid, från att var blyg och försagd till att bli en
stark och frimodig kvinna. Det var fantastiskt att se. Strax efter skolavslutningen gifte hon sig
med en pastor och flyttade ut på landsbygden för att starta en ny församling.

Byns häxdoktor blev inte förtjust när Ivan och Lilly började vinna människor för Gud och
församlingen växte snabbt. När vi hade kommit tillbaka till Sverige fick jag ett brev från Lilly
där hon berättade att de blivit förgiftade av ”sangoman” - häxdoktorn genom mat som han
preparerat. Men de bad och stod fast på Guds Ord att ”inga vapen som smids mot dem skall
ha någon framgång.” Gud var trofast. Trots att giftet var dödligt klarade de sig utan några
skador. Dessvärre var Lilly gravid när detta hände. Sju månader senare födde Lilly ett barn,
som hade ett svårt hjärtfel och som dog efter några veckor. Det var ett hårt slag för våra
vänner att ta och Lilly kände att hon var nära att vackla i sin tro.

I brevet jag fick för två veckor sedan, berättade Lilly, att om hon inte hade haft den tiden på
bibelskolan och med oss i vårt hem, hade hon aldrig klarat denna attacken på sitt liv. Men hon
och hennes man stod fast på Guds ord, att ”hon är mer än en övervinnare genom Jesus.” Lilly
och Ivan fortsätter och vinner människor för Guds rike – många kommer till tro varje vecka.
Nu väntar de dessutom barn igen. Du och jag måste också hålla fast vid Gud Ord. Då blir hans
löften levande även i de svåraste situationer. Och det gör ju oss till övervinnare.


