
 

Hallucinationer och delirium, del 6                          Sidan  1 
 

De fruktar för att ta äran från Herren Jesus Kristus  
 

”Det kristna livet är en verklig utmaning. Endast de som på allvar 

överlåtit sig åt Jesus Kristus – inte med sin mun eller i sin tanke, utan i 

sitt hjärta – kommer att ha kraft att hålla ut när vandringen blir svår.” 

 

Citatet är hämtat ur boken ”Som en stilla susning”. Mel Tari som är bokens 

huvudberättare är vår ciceron på en resa till ön Timor i den Indonesiska 

övärlden. Han berättar om den väckelse som Herren Jesus Kristus startade 

i mitten av 1960-talet. Själv blev jag glad när tog del av den kärlek de fått 

av Herren och den ära de gav honom för allt vad han gjort och allt vad 

han fortfarande gör. Det var en uppbygglig läsning.  

 

Under bearbetningen av den här texten kom en sångstrof till mig, den 

sjöng vi ofta i min barndoms bönhus:  

”Äran, äran den skall Jesus ha 

här på jorden och i himlarna 

Han har borttagit alla synderna 

Amen, halleluja” 

 

På Timor talade man inte öppet  

om undren som Herren gjorde   
År 1965 började Herren en mäktig väckelse på ön Timor i den 

Indonesiska övärlden (cirka 75 mil norr om Australiens västra del). 

Den helige Ande kom över de troende med sin kraft och sin kärlek, 

precis som på Apostlagärningarnas tid. Församlingen fick uppleva 

en fantastisk glädje i sin underbare Mästare Jesus Kristus. Tidigare 

hade de suttit uttråkade i sina kyrkor. Plötsligt blev Jesus verklig 

och deras bäste vän. Det resulterade i att folket blev överväldigad av 

glädje. På Timor, och även i Indonesien i övrigt, talar man inte 

gärna om undren – utom med sina andliga rådgivare. 

 

Det finns ett stort mått av skydd i att ”tala om undren så lite som möjligt” 
Herren Jesus kunde utföra många märkliga ting på Timor därför att människorna där inte talade så mycket om hans under. 

Risken finns alltid att de kristna tar blicken från Herren och i stället fäster den på vad han gör. De kristna på Timor har 

undgått denna fara genom att sätta Herren Jesus och hans kärlek främst och låta undren träda i bakgrunden. 

 

När en främling ställer frågor till medlemmarna i ett team är de vanligen mycket försiktiga med att berätta om alla de 

underbara ting som de sett Gud göra. En orsak är att de är blyga och tycker att det är svårt att tala om personliga saker 

med människor som de inte känner. Men den viktigaste orsaken är att de fruktar för att ta äran från Gud genom att rikta 

uppmärksamheten på de människor som han använt som redskap. 

 

Det kristna livet är inte en cirkus 
Gud använder inte sin makt bara för att underhålla oss och ge oss spänning. Jesus är inte en sorts 

clown. Mel Tari menar Gud inte gör under för att briljera och få oss att säga:  

”Jag undrar hur i all världen han gjorde det där. Det måste finnas en förklaring.  

Utan jag tror att Gud gör under av tre grundläggande orsaker:  

1) för att visa oss sin stora kärlek och omsorg  

2) för att dra oss närmare till sig samt  

3) för att undervisa oss om sig själv” 

 

Många gånger längtar Herren efter att visa oss sin makt, men han vågar inte. Han vet att vi skulle bli så entusiastiska över 

de under han gör att vi skulle kunna glömma honom. Herren Jesus Kristus längtar efter att var och en av oss skall komma 

in i en verkligt djup gemenskap med honom själv. Han längtar efter att vi skall tillbringa tid tillsammans med honom – 

älska honom för hans egen skull, ta varje chans att få vara honom nära. Mel Tari berättar sedan en hemlighet: 

”Om vi har denna inställning till Jesus, om han är vår käraste skatt. Då blir undret ett naturligt resultat av vår 

gemenskap med honom. Hans makt är så stor och han älskar oss så mycket att han inte kan låta bli att göra underbara 

ting för oss – om vi troget följer hans ord.”  
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Vikten av att exakt förstå vad Gud ville göra i varje situation 
Vad undren beträffar så är principen om den enkla tron det viktigaste. Det 

gäller att förstå exakt vad Gud vill göra i varje situation och sedan ge honom 

frihet att utföra det. I boken får vi lära oss en enkel ekvation som vi kan ha 

nytta av i livet: 
 

  enkel tro (på Guds makt och kärlek) 

  + enkel lydnad (för Guds befallningar)  

  = ett stort under!  
 

Om vi verkligen är Jesu efterföljare har han rätt att kräva att vi dör från vårt 

eget jag. Nu förklarar sig Mel Tari: 

”Jaget är allt som skiljer oss från Jesus och hans överflödande liv. Om jag 

till exempel är engagerad i någon aktivitet som hindrar mig från att leva så 

nära Jesus som möjligt, då är denna aktivitet olämplig för mig. Därför 

måste jag avstå från den. Om jag intar en attityd som gör att jag inte kan uppleva Guds frid och glädje i mitt hjärta, 

kan jag vara övertygad om att Jesus sörjer över denna attityd och att jag måste ´dö` från den. Men om vi grubblar och 

klagar över våra problem, kommer vi bara att bindas starkare än någonsin vid vårt gamla jag. Vi måste alltid komma 

ihåg att våra problem är de redskap Gud använder för att förbättra oss – inte för att förstöra oss.” 
 

Vad gjorde Herren Jesus Kristus på ön Timor? 
Mel Tari berättar i boken ”Som en stilla susning” att Herren Jesus gjorde många underbara ting. Han botade många sjuka, 

frälste tusentals själar, förvandlade vatten till vin för deras nattvardsgudstjänster, välsignade maten så att den räckte länge, 

uppväckte döda. Ja också mycket annat underbart skedde som förhärligade Jesu namn. Mel Tari förklarar: 

”Det är inspirerande att uppleva under. Jag tröttnar aldrig på att se Guds kraft vara verksam. Men jag har något 

angeläget att säga dig. Det är fantastiskt att få uppleva under, men det är inte ens hälften så underbart som att 

uppleva Herren Jesus själv.” 
 

Mel Tari återkommer, gång 

på gång i boken, till hur 

underbar Jesus är: 

”Upplevelsen av Jesu 

kärlek var så obeskrivligt 

dyrbar för mig – mycket 

dyrbarare än alla dessa 

under jag sett honom 

göra. Jag hade nästan 

glömt bort dem, därför 

att Herren själv var så 

mycket underbarare. Och 

jag vet, att du skulle ha 

känt det på samma sätt.” 
 

Han tar även upp det 

värsta tänkbara som  

skulle kunna hända oss: 

”Men Gud vet att ett 

dramatiskt underverk kan få oss mänskliga varelser att ta blicken från honom och bli så entusiastiska inför undret att 

vi glömmer honom. Det är något av det värsta som skulle kunna hända oss.” 
 

Undret med det smutsiga vattnet 

som förvandlades till gott purpurrött nattvardsvin 
Ett flertal gånger hade Herren förvandlat vatten till vin. Vid ett specifikt tillfälle gjorde Herren något 

mycket märkligt. Han beslutade sig för att göra det mest utsökta vin av ett vatten som var så smutsigt och 

illaluktande att inte ens korna ville dricka av det. Vi ett tillfälle uppmanade Herren en kvinna i 

församlingen att be över detta hemska vatten. Ja, hon blev alldeles chockad. Kvinnan hade stor erfarenhet 

av att be Herren förvandla vatten till vin. Mer än tjugo gånger hade han låtit henne göra det. Vid detta 

tillfälle, i juli 1973, uppmanade han henne att be och fasta i tre dagar. Så långt var allt väl. Herren brukade 

låta henne göra det innan hon hämtade vattnet. Men den här gången bad Herren henne göra något nytt. Hon 

skulle be pastorn i vår församling om pengar till att köpa en plasthink för. Sedan bad han henne att gå till pastorns hus  

och städa ett speciellt rum, som brukade användas som bönerum. Rummet var inte särskilt smutsigt, men av kärlek till  

”Äran, äran  

den skall Jesus ha  

här på jorden  

och i himlarna  

Han har borttagit  

alla synderna  

Amen, halleluja” 
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Jesus ville hon göra det så fint som möjligt. Med en liten gräskvast sopade hon golvet. Sedan satte hon fram några 

nyplockade blommor från trädgården i en vas. När hon var färdig med detta, uppmanade Herren henne att gå till dammen 

i närheten av pandanusträdet, fylla sin hink med vatten, ta med det till rummet hon gjort i ordning och där be över det. 

När kvinnan kom till pandanusträdet blev hon förskräckt. Det stillastående vattnet var mycket smutsigt. En mängd ruttna 

grenar och gammalt visset gräs låg och flöt i det, och det luktade vidrigt. Då sa hon till Herren; 

”Jag är rädd att det här är alldeles fel. Du vet inte vad du gör.” 
 

Hon var så upprörd att hon inte kunde låta bli att säga till Jesus vad hon tänkte: 

”Jag är säker på att du inte kan använda det här rysliga vattnet. Varför låter du mig inte ta det fina, friska vattnet i 

källan där borta?” 
 

Då förebrådde Jesus sin syster lite lätt. Självklart visste Jesus vad han gjorde. Han var ju den allsmäktige och vise Guden, 

inte sant?  

”Lyssna till mig min dotter! När jag säger något till dig, väntar jag att du skall lyda mig. Fråga inte så mycket. Försök 

inte själv att vara så klok. När allt kommer omkring är det jag som är chef här och har makt att göra vad jag vill.” 
 

För Jesus var det ingen konst att lösa det här problemet. Han förvandlade det smutsiga vattnet till välsmakande purpurrött 

vin. Det gjorde han sedan denna syster hade bett över den täckta vattenhinken under några dagar. När sedan Herren bad 

henne att lyfta av locket fanns där ett underbart, välsmakande vin. Omkring 800 personer fick sedan förmånen att få ta del 

av det, när pastorn delade ut det vid en nattvardsgudstjänst i den stora kyrkan. 

 

Den fulla överlåtelsen till Jesus Kristus kan inte nog betonas 
Kanske tänker du så här:  

”Jag har inte mod att leva nära Jesus när vandringen blir svår. Jag klarar inte av det. Men 

Herren väntar inte att du själv skall ha kraft till det. Han skall ge dig den. Det är faktiskt 

nödvändigt att du inser att du är hjälplös och därför totalt beroende av honom. Det enda han 

väntar sig av dig är att du med din vilja skall besluta dig för att följa honom hela vägen.” 
 

På flera ställen i boken tas behovet upp om att göra den fulla överlåtelsen till Jesus.  

Mel Tari skriver: 

”Du måste överlåta ditt liv till Jesus. Du skall inte längre tillhöra dig själv; hela din varelse skall tillhöra honom. Detta 

har en andlig benämning. Man kallar det att bli fylld av den helige Ande.” 
 

”När du blev omvänd kom den helige Ande in i ditt liv och började verka i dig (antingen du visste det eller inte). Men 

i nio fall av tio brukar man snarare behandla honom som gäst än som husets herre. Du har kanske bara bjudit in 

honom i finrummet (in i dina andliga aktiviteter, såsom gudstjänstbesök eller morgonandakter).”  
 

”Men den väsentligaste frågan är: Äger han hela din varelse? Har du överlåtit varenda del av dig själv åt hans omsorg 

och vård? Står allt i ditt liv under hans kontroll? 
 

”Den helige Ande vill inte bara leva i den ”andliga” delen av ditt liv. De andra delarna är lika viktiga för honom – 

dina affärer, ditt hushållsarbete, gemenskapen med dina vänner, vad du använder din dag till och hur du fostrar dina 

barn. Den helige Ande vill vara vitalt verksam i allt detta. Han vill bestämma över vilka TV-program du skall titta på 

och vem du skall vittna för. Han vill berika din gemenskap med goda vänner och han vill hjälpa dig att bli välsignad 

av din dagliga bibelläsning. Han är lika intresserad av att befria dig från din måndagsdepression som att påminna dig 

om hur viktigt det är att det inte finns någon synd i ditt liv. Både små och stora ting är betydelsefulla för honom. 
 

”Den helige Ande ber dig att öppna alla hjärtats dörrar och ge honom en radikal inbjudan: Kom in, helige Ande! Du är 

välkommen in i alla rummen i mitt hus! Gå igenom dem och undersök varje vrå. Kasta sedan bort allt du inte tycker 

om och gör rent i alla dolda gömslen. Nu är du herre, så nu får du förvandla mig och göra vad du vill! Jag litar på att 

du vet vad som är bäst!” 
 

 

 

”De kristna på Timor fruktar 

för att ta äran från Gud 

genom att rikta uppmärksamheten 

på de människor 

som han använt som redskap” 
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