
Dag 20 afton

"Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!"
Luk. 18:36

 
Jesus frågade mannen som hade ropat till honom: "Vad vill du att jag skall göra för dig?" 
Han svarade: "Herre, gör så att jag kan se." Man kunde tycka, att det var en onödig fråga 
av Jesus. Han såg ju att mannen var blind. Och som allvetande Gud visste Jesus redan vad 
mannen önskade. Varför frågar han då? Svaret är, att Jesus ville låta mannen få närmare 
kontakt med sin hjälpare. 

Det viktiga är inte att vi får allt som vi tycker att vi behöver, inte ens vår hälsa. Det 
viktiga är att vi kommer i gemenskap med vår himmelske Fader. Vissheten om att han 
hör oss är mer värd än allt som vi får. Konung David uttrycker det med orden 'Herre, din 
nåd är bättre än liv'. Ps. 63:4. 

Jesus sade det till lärjungarna: Bed, så ska ni få, för att er glädje ska bli fullkomlig! Joh. 
16:24. Det är det som bönen är till för. Erfarenheten att Gud hör oss är guld värd. Vad gör 
man en gång inför döden med allt gott som man har haft i detta livet, om man inte har 
fått visshet om Guds nåd, om att han hör oss för sin barmhärtighets skull? Mannen 
åberopade bara Jesu barmhärtighet. Det är också den enda orsaken till varför Gud hör 
våra böner. 

Jesus sade till honom: "Du får din syn. Din tro har frälst dig." Det var förstås inte så, att 
tron gav synen åt den blinde. Det var Jesus som gav honom synen. Men han hade haft tro 
till att be Jesus om hjälp. En tro som ropar till Gud om hjälp är en frälsande tro. Det fick 
också lärjungen Petrus erfara, när han började sjunka i Genesarets böljor. Hans tro på att 
kunna gå på vattnet höll inte. Men han hade tro till att be Jesus om hjälp, och det räckte.


