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Afton

Er Fader vet vad ni behöver, innan ni ber
honom om det. Matt. 6:8
De sanna kristna är ett märkligt släkte. De ber för
sådana behov som Gud redan vet om. Dessutom ber de
om sådant som de vet att de får. De vet att Gud aldrig
har missat något. Han fyller alla verkliga behov när den
rätta tiden är inne. Men varför ber de då?
De är hans barn, och som barn har de förmånen
och rätten att uttrycka för honom allt vad de erfar och
känner av bekymmer, sorg, glädje och allt som rör sig i
deras hjärtan. Barns tålamod är kort. De behöver ideligen
få höra Fadern upprepa sina löften för dem.
De sanna kristna saknar egentligen aldrig någon
ting. De har allt, fast de som andra också ibland är utan
sådant som vi kallar nödvändigt för detta livet. Under
Himlafaderns hand tjänar allt för dem till det bästa, ock
så fattigdom, sjukdom, och allt slags jordiskt elände. De
lever nämligen inte för detta livet utan för himmelen.
Gud är en god Fader. Han hör allt vad vartenda av hans
barn viskar till honom, och han tar sig an varje sak och
besvarar deras böner.

Ingen må låta sig förledas av sin egen otålighet ifråga om
bönesvaren, så att han misstror Faderns goda vilja eller
förmåga att se till våra behov. Fadern behöver inte våra
påstötar, inte våra argument, inte våra organiserade bö
nekedjor eller massiva demonstrationer. Fadern vet alltid
den rätta tiden för allt, och han vet exakt vad som tjänar
oss var och en till vårt bästa.
När väntetiderna blir oss för långa måste vi lyssna
stilla till vad Fadern har att säga oss. Han har egentligen
redan sagt och låtit nedteckna allt som vi behöver veta.
Dessutom har han lagt in sin Ande i sina ord, så att han
genom de skrivna orden ger oss den kraft vi behöver för
att orka igenom den tid och den möda som känns lång.
Jesus uppmanar oss att inte vara andligen blinda
utan tro att vi har det som vi verkligen har, trots att det
inte strax syns för våra jordiska ögon. Mark. 11:24, Joh. 15:7.
Visst blir Guds barn lätt skrämda av allt obekant
och hotfullt, inte minst för döden. Men det är en naturlig
reaktion, som barn har rätt till. Det påverkar inte barna
skapet och saligheten. Nåden i Kristus gäller alltid och
Gud förblir vår älskande och trofaste Fader under alla
förhållanden. Men det är lättare för oss att leva, om vi
lyssnar uppmärksamt till Faderns röst i hans Ord.

