Dag 30

Morgon

Tacka alltid Gud och Fadern för allt!
Ef. 5:20

Guds rike är ett annorlunda rike. Det rikets invånare
tänker annorlunda, talar annorlunda och handlar
annorlunda än andra människor. En utomstående kan
inte fatta meningen och varför.
Aposteln Paulus hade ju verkligen fått känna på
motgångar. Han berättar i ett brev till församlingen i
Korint om mångfaldiga vakor, om hunger och törst,
svält och köld, om hugg och slag till överflöd, fem
gånger piskad av judarna med upp till 40 slag. 2 Kor.
11:24, 27. Han om någon borde väl inte kunna upp
mana till tacksägelse för allt i alla livets förhållanden!
Men när han nu ändå gör det, måste det finnas
en särskild orsak till en sådan inställning till motgångar.
Låt oss betänka hurudan omsorg Gud hittills har
haft om oss: Han har med sitt eget liv som insats frälst
oss från våra synder och gjort oss rättfärdiga, och sen
har han i dopet lagt sitt namn på oss. 'Herrens egen'
står det på våra pannor och på vårt bröst. Vi tillhör Guds
husfolk och är hans närmaste anförvanter.

När vi betänker vad det innebär, bör vi förstå, att
han inte låter något ont drabba oss. Det som för
våra jordiska ögon ser ut som ont, är i verklig
heten gott, eftersom det är givet av en kärleksfull
hand. Paulus skriver: ”Han som inte skonade sin
egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur
skulle han kunna annat än också skänka oss allt
med honom.” Rom 8:32.
Vår himmelske Fader har vägt och bedömt
allt vad han ger mycket noga, så att det ska
motsvara den nytta som han har tänkt och den
glädje som han genom det vill bereda oss.
Ibland tycker vi, att han har hållit oss åsido allt
för länge eller att han inte har gett oss någon uppgift.
Men vad du än gör eller inte gör, så är just det din upp
gift för din Herre just den stunden eller tiden, och den
kommer att bli dig till välsignelse, eftersom han har gett
dig den.
Men misstro inte hans omvårdnad och goda av
sikter med dig! Han för alltid allt till ett gott slut 
även om din väg måste gå genom smärta och bedrövel
se. Tacka honom alltid för allt!

