En utmaning som Gud gillar
Det är spännande och fascinerande att se hur Guds Ande söker människor och bearbetar dem
sakta men säkert. Ibland kan det vara som en stormvind som blåser in i en människas liv som
orsakar förändring, men ofta gör han det på ett stillsamt och varsamt sätt, som en stilla
susning. På vårt Nattcafé för hemlösa kommer ibland människor till oss som vill jobba som
frivilligarbetare. De tycker det vi gör är behjärtansvärt och vill deltaga i vårt arbete. För
ungefär ett halvår sen kom det en sådan man. Vi kan kalla honom Peter. Han berättade att han
var uppväxt katolik men att han själv var ateist och frågade om det var OK att hjälpa till på
Caféet ändå. Jag sa som jag brukar säga i sådana fall, att det räcker att man har ett hjärta för
de hemlösa och att man inte är motståndare till det kristna budskapet, och kan visa respekt för
våra värderingar. Peter kunde ställa upp på det.
En av de första kvällarna han var där, hörde han talas om att det skrivits en bok om min
livshistoria, som heter ”Offpist”. Peter blev nyfiken och ville läsa den så han fick en bok.
Redan nästa vecka kom han tillbaka och sa,
- Är den här boken sann, så vill jag att Gud skall visa sig lika konkret för mig som han gjort
för dig. Men jag måste erkänna att jag har svårt att tro det. Jag sa till Peter,
- Den som söker han finner. Men Peter sa,
- Jag är inte intresserad av att söka Gud. Vill han ha min uppmärksamhet får han söka mig.
Jag bad en stilla bön för Peter och önskade honom Guds välsignelse. Men det tyckte han var
onödigt och invände med att säga,
- Hur kan du veta att Gud vill välsigna mig? Spara det till någon annan.
Jag log i mitt inre och tänkte att detta är en utmaning som Gud gillar.
Mycket riktigt, bara några veckor senare var Peter på caféet och jobbade. En av våra
gäster som nyligen kommit till tro mådde lite dåligt och bad om förbön. Jag och min kollega
gick till ett avsides rum för att be för honom. Peter undrade vad vi skulle göra så vi förklarade
vårt uppdrag. Han fnyste lite och kunde inte förstå vad det skulle vara bra för. När vi bett en
stund kände vi verkligen att Guds härlighet kom över mannen vi bad för och trycket över
honom släppte. När vi avslutade och gick tillbaka till våra sysslor kom Peter fram till mig
påtagligt berörd och frågade,
- Vad var det som hände därinne? Han hade genom en öppen dörr sett hur vi bad för
cafégästen och beskrev att han såg som en mäktig kraft komma över mannen som vi bad för.
Det blev alldeles ljust runt honom och Peter hade känt kraften där han stod och tittade också.
Jag skrattade och sa;
- Du har fått se lite av Guds härlighet och det här är bara början. Från den stunden fanns det
en helt annan ödmjukhet över Peter. När jag önskade Guds välsignelser över honom
protesterade han inte längre. Han har nu varit med på vår Alpha-kurs på krogen flera gånger
och sitter och begrundar det som sägs. Peter hade sedan länge sökt lägenhet men inte fått
någon. Vi som jobbar på Caféet bad att Gud skulle välsigna honom på alla områden. Det gick
väldigt fort, nu har Peter både jobb och lägenhet. Han sa till mig nyligen,
- Nu börjar jag verkligen tro att det faktiskt finns en Gud som bryr sig om mig också.
Det finns visst någon däruppe som kan hjälpa mig…

