Vad kan vi göra efter terror tragedin in Norge?
(28 juli 2011)
Jag upplever att jag vill ställa denna fråga, och samtidigt söka några svar från Guds Ord som en del av helandet efter
denna svåra tragedi.
Många frågar sig:
Är detta något som kan inträffa igen eller är det en engångs företeelse?
Varför tillåter Gud att sådant händer?
Hur kan en kärleksfull Gud tillåta något så fruktansvärt, för att bara nämna några av de frågor som har ställts till oss i samband
med vad som hände.
En sak som är helt klar är att detta var inte Guds verk utan Satans, som vi kan se klart och tydligt i Johannes
evangelium 10:10.
När vi läser Guds Ord ser vi också att Herren Gud inte gör (Hebr. tillåter) någonting utan att först ha uppenbarat det för
sina tjänare profeterna (Amos 3:7).
De frågor som jag vill ställa för att söka hjälpa är:
Var är den profetiska rösten som såg att detta skulle inträffa innan det hände, och vad säger Guds Ord att vi skall göra
nu för att förhindra att detta inträffar igen.
Kom ihåg att Ordet är alltid rätt så Herren måste ha talat till någon. Är det kanske så att den profetiska rösten har blivit så
svag, att Guds folk inte vet när Herren talar eller vad han säger?
Nästa fråga är hur kan vi förhindra att detta inträffar igen?
Det mest uppenbara svaret man hör är att vi alla måste bedja.
Detta är sant men är det tillräckligt?
Många bad till Gud om väckelse innan tragedin i Norge och ändå så hände detta otänkbara terrorist dåd.
Det behövs även nationell bön och fasta med självransakan inför Gud, som vi läser om i 2 Krön. 20, för att stoppa
våldets och terrorismens ande som har brutit sig in i Norden.
När Guds barn ödmjukade sig i bön och fasta så kom det profetiska ordet med uppmaningen ”Frukta inte och var inte
förfärade......ty striden är inte er utan Guds (2 Krön. 20: 15).
Sedan gav Herren instruktioner om vad han ville att dom skulle göra, och när sedan Guds folk lydde Guds rådslut så sände han
en härlig seger över fienden.
Detta är vad Herren vill göra även idag. Så låt oss bedja och fasta för alla oskyldiga offer och deras närmaste. Låt oss
bedja och fasta för Norge och Norden. Men låt oss även ransaka våra egna hjärtan i ödmjukhet inför Gud, med
omvändelse och bättring, så att denna typ av tragedi inte inträffar igen.
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