
3.2. Jesus uppenbarade Guds härlighet genom att bevisa att Han själv var 
uppståndelsen och livet då han uppväckte Lasarus 

3.3. Gud för ofta sitt folk genom prövningarna för att uppenbara sin härlighet 
för dem men det finns alltid ett villkor mitt i prövningen: förtröstan 

3.4. Min fråga till oss alla är idag: vad hade hänt om inte Mose hade ställt sig 
på klippan nära Gud, och vad hade hänt om Maria och Marta inte litat 
på att Jesus var uppståndelsen och livet? Då kunde alla välsignelser Gud 
tänkt för Israels folk i båda berättelserna ha gått om intet. Och hur ska 
det gå för oss när pastorn ska sluta, verksamhetschefen på Betelhemmet 
slutar, vi famlar i mörkret när det gäller framtiden för församlingen, om 
vi inte 1) ställer oss på klippan, och 2) tror på Jesus? Min fru brukar säga 
ibland när jag beter mig illa att det inte klär mig att göra si och så. På 
samma sätt: det klär oss väldigt illa att vi inte förtröstar på HERREN 
inför det vi har framför oss. Var finns vår tro och förtröstan? Paulus säger 
till församlingen i Korint: Vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Var finns 
vissheten om hans närhet och omsorg? Gud säger till Israel innan de går 
in i landet: Var starka och frimodiga, var inte rädda eller förskräckta…Ty 
HERREN, din Gud, går själv med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig. (5 
Mos 31:6) 

3.5. Det finns en bibelberättelse till, om det finns tid, som kan hjälpa oss. Det 
är när Israels folk ska gå över Jordan, nu under Josuas ledning. Då ställs 
de inför samma problem som när de lämnade Egypten: ett vatten de inte 
kommer över utan ett Guds ingripande. Den vanliga reaktionen är oro, 
och kanske att man försöker lösa saker på egen hand. Men Gud säger att 
han kommer att göra under när prästerna står stilla: Så snart prästerna som 
bär HERRENS , hela jordens Herres, ark står stilla med sina fötter i Jordans 
vatten, skall Jordans vatten, det som kommer uppifrån, skäras av i sitt lopp och bli 
stående som en hög vall. (Jos 3:13) 

Avslutning 
Mitt i den situation vi är just nu, är det inte så att du och jag behöver ställa oss 
på klippan, på en plats nära Gud, och stå stilla där? Och inte bara det, vi 
behöver också förtrösta och tro att Jesus kan väcka liv i döda sammanhang. 
Kom, låt oss söka Hans ansikte idag. Amen!
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