
Änglar på besök

Vårt nattcafé för de hemlösa i Göteborg har stängt för sommaren. Vi hade en fin
avslutningsfest i tisdags där flera av våra gäster var framme och tackade för att vi finns.
Det har varit ett spännande år där vi fått se ”God in action” i våra vänners liv på olika sätt.
Många människor har blivit berörda av Guds kärlek, upprättade och helade. Någon frågade
mig,
- Hur vågar du arbeta med dessa busar. Är de inte ofta beväpnade och våldsamma? Visst är de
det. Men jag måste våga lita på Gud beskydd. Självklart kan det hända mycket, men det kan
det göra var man än befinner sig.

Ett litet exempel på det fick jag när jag för ett tag sen körde genom Göteborg. Vid ett
övergångsställe stod en man med ett barn. Jag noterade dem inte utan körde på utan att stanna.
Några kvarter senare när jag parkerade kom mannen och gapade och skrek på mig för att jag
inte stannat. Jag bad om ursäkt och tänkte sen inte mer på det. Senare den dagen ringde min
telefon. Det var samma man som via registreringsnumret på bilen, tagit reda på mitt namn och
adress. Han sa,
- Bittan, jag vet var du bor och jag skall komma och vrida nacken av dig om du inte stannar
för folk vid övergångsställen i fortsättningen. Återigen bad jag om ursäkt och lovade att jag
skulle skärpa mig.
Självklart kändes det otäckt med ett sådant hot. I det läget är Guds ord och löften det enda
man kan stå på.
”Nu skall inga vapen som smids mot dig ha någon lycka…..”Jes.54:17 Eller som Elisa sa till
sin tjänare som oroade sig för fienden. ”Frukta inte! Ty de som är med oss är fler än de som
är med dem. Så fick tjänaren se alla änglar som omringade dem”. 2Kung.6:16-17

Ibland sänder Gud sina änglar i mänsklig skepnad. I höstas kom det in en man till
Nattcaféet som skiljde sig från de andra gästerna. Vi kan kalla honom Göran. Han var aldrig
påverkad eller stökig, utan satt alltid på samma ställe för sig själv. När vi tog kontakt med
honom berättade Göran ett fantastiskt vittnesbörd. Han var inte uppvuxen i ett kristet hem och
hade inget intresse av det kristna budskapet. Helt utan människors påverkan började han
fundera över vad som var meningen med livet. Göran köpte en Bibel och sträckläste den.
Guds ord blev levande för honom. När han läste Joh.1:12 där det står: ”Åt dem som tog emot
Honom gav Han rätten att bli Guds barn”, bestämde sig Göran för att bli kristen. Gud talade
till honom genom sitt ord. Han upplevde att han skulle få vara ett ljus för dem som befinner
sig i mörkret.

Genom olika omständigheter kom Göran till Göteborg och fick höra talas om vårt
Nattcafé för de hemlösa. Genast kände han att han hade en uppgift där. Han skulle vara
förebedjare för de hemlösa och visa på att Guds rike finns mitt ibland dem. I det tysta ber
Göran varje dag för våra gäster och för oss som jobbar. När han får kontakt med gästerna
frågar han vad han kan be för. En bostad står oftast överst på önskelistan. Flera har fått
bostäder som Göran bett för. Det har blivit ett starkt vittnesbörd att det finns en mäktig Gud
som hör bön. Många har kommit till tro på grund av Görans böner och det har varit en
uppmuntran och ett stöd för oss som jobbar på Trappanér. Varje gång Göran kommer till
caféet blir vi påminda om att änglar ständigt är på besök hos oss.
”Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss?” Rom.8:31


