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Afton

Ni ska finna ett nyfött barn, som är lindat
och ligger i en krubba. Luk. 2:12.
Gud ger oss särskilda tecken ibland, när vi behöver få ve
ta något särskilt. Ett exempel på sådana tecken är det
som Gud gav på julnatten.
En ängel hade meddelat åt herdarna utanför Betle
hem, att Messias var född. Men var? Och vilket av alla
nyfödda barn var just Messiasbarnet?
För att herdarna inte skulle ta miste, gav ängeln ett
fyrfaldigt kännetecken åt dem: 1) De skulle hitta 2) ett
nyfött barn 3) lindat 4) i en krubba. De fann detta barn just
så. Därmed visste de, att barnet var Messias, som Gud hade
lovat sända.
Ett annat tecken var det som Johannes Döparen
fick, för att han skulle kunna veta vem av alla som kom
och gick hos honom som var det Guds Offerlamm, som
han skulle vittna om. Tecknet var, att en duva skulle
sänka sig ner över den personen och bli kvar över ho
nom. När Johannes såg duvan, visste han strax vem
han hade framför sig

Egentligen behöver alla människor något tecken för att
känna igen Herren Jesus som Guds Son och syndares
Frälsare. Vi kan inte tro utan grund för tron. Men vi
har fått mer än nog av tecken för det ändamålet. Bibeln
är full av dem.
När vi läser eller hör Guds ord, har det i sig en
kraft, nämligen Guds egen Ande, som ger oss den grund
vi behöver för tron. Anden förklarar sanningen om Je
sus för oss.
Men det händer att vi personligen mitt i livets
allehanda prövningar har svårt att hålla fast vid Guds ord
och löften. Det vet Gud. Och han ger oss den upp
muntran vi behöver. Det händer ofta, att han visar oss
ett bibelord för det tillfället, ett ord som ger oss den kraft
som vi just då behöver. Och han vill också gärna ge oss
tecken som svar på bön, för att vi ska få erfara, att han
har omsorg om oss. Ett exempel på det är de två tecken
som han gav åt Gideon på dennes begäran. Dom. 6:36 f.
Men för dem som inte vill tro hjälper inga tecken.
Jesus gjorde många under, sådana som var förutsagt att
Messias skulle göra, men judarna trodde ändå inte på
honom. Tecken och under är till för dem som tror Guds
ord. Judarna tog inte vara på vad som var skrivet om
Jesus utan förvanskade profetiorna.

