Dag 31

Morgon

Innan de ropar skall jag svara.
Jes. 65:24

Detta Herrens löfte genom profeten Jesaja syftar först
och främst på frälsningen genom Jesus Kristus. Gud ha
de redan av evighet planerat att sända sin Son att fräl
sa världen från dess synd, och han kom och gjorde det
innan vi ens fanns till.
Sedan fortsätter han att vara före oss genom att ta
in oss i sitt rike genom dopet, och sedan låter han för
kunna frälsningen för oss  innan vi i vår andliga blind
het ens har kunnat ana att vi skulle behöva bli frälsta
från något.
Det är en huvudprincip i Guds rike, att han all
tid är före oss. Han kan vara det, eftersom han vet allt
i förväg. Han känner till vår livsväg och våra behov i
detalj innan vi själv har sett dem.
I vår medfödda andliga blindhet kan vi männis
kor aldrig av oss själva inse vad vi egentligen allra mest
behöver, och då kan vi inte be om det heller  innan han
har gjort något med oss.

Därför kommer han till oss mitt i vår blindhet. Han
ger oss sin helige Ande genom sitt evangelium, och
Anden öppnar våra ögon, så att vi kan se sanningen
både om oss själva och om Gud.
Guds Ande måste alltid vara före oss. Ingen kan
ens be en rätt bön utan Andens och Ordets ledning.
Därför sker det så, att innan du har hunnit forma bö
neorden, har Guds Ande först ingett dig att be och se
dan leder han dig i bönen enligt den undervisning som
han har gett dig genom evangeliet. Och han för dina
tankar till klippan, som är grunden för bönhörelsen,
Jesus och hans verk på Golgata kors.
Det är vår lycka att Gud är före oss, att han kän
ner till våra svårigheter på förhand. Ja, han har själv
sänt hindren i vår väg för att genom dem fostra oss till
sina redskap i sitt rike. Ibland ter sig hans svar på våra
böner först rätt besynnerliga, men efteråt inser vi ge
nom Andens undervisning, att det som skedde trots allt
var till vårt bästa.
Hjälp mig se i vad mig möter
blott ett sändebud från dig!
Hjälp mig tro, att du mig sköter
så som det är bäst för mig!
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