
Dag 12 afton

Om ni ber om något i mitt namn, ska jag göra det.
Joh. 14:14

När vi talar med Gud i Jesu namn, står vi inte ensamma. Vi har Herren Jesus på vår sida 
och vi har hans verk som en fast grund för vår bön. Vi får hänvisa till Jesu verk och säga: 
“Fader i himmelen, du vet att också jag är en av dem som Herren Jesus har återlöst från 
synd, och att du själv i det heliga dopet har klätt mig i hans rättfärdighet. Och det var i 
dopet som du, Fader,  på ett andligt sätt födde mig på nytt till ditt barn, så att du nu är 
min Far och jag ditt barn. Och Herren Jesus säger, att du älskar mig och hör mig och 
besvarar mina böner för hans skull.”  

Om vi vill bli bönhörda, så ber vi på detta sätt i Jesu namn. Vi får i bönen liksom påminna
Fadern om vår ställning som hans rättfärdiga barn på grund av Jesu verk, och dessutom 
får vi påminna honom om alla löftena om bönhörelse. Det är alltså Guds egna ord som vi 
ska ta fram och liksom lägga på Guds bord. När vi gör det, då är det detsamma som att be i
Jesu namn, trots att vi efter bönen kanske inte tillägger orden 'i Jesu namn'.  Att efter 
bönen nämna orden 'i Jesu namn' garanterar inte att vi har bett i Jesu namn. Det är 
bönens innehåll som gör bönen till en bön i Jesu namn. Publikanen i templet bad i Jesu 
namn - utan att säga det, när han bad: "Gud, förbarma dig över mig syndare!". Han 
nämnde Guds barmhärtighet, som är uppenbarad i Jesu verk. 

Egentligen behöver Gud inte påminnas om någonting. Han vet allt redan av evighet, men 
när vi talar till honom, påminner vi samtidigt oss själva om vad han har sagt, och Guds 
Ord har i sin tur en inneboende kraft till att ge stöd åt vår klena tro. Och det är just det 
som behövs. När vi tar fasta på Guds ord och löften, vilket han vill att vi ska göra, då sker 
det som vi begär. Har vi inte Guds eget ord med oss när vi kommer inför honom, så sker 
ingenting.


