
Dag 29 Morgon

Om ni har tro som ett senapskorn

Luk. 17:6

Rubriken är hämtad från Jesus ord till lärjungarna:
"Om ni har tro som ett senapskorn, ska ni kunna säga
till det här mullbärsfikonträdet: Dra upp dig med röt
terna och sätt ner dig i havet! Och det skulle lyda er."

Ifall du hade någon tro, om den än vore bara av
ett senapskorns storlek, då skulle du kunna säga till vil
ken sjukdom som helst: 'Vik bort!' och den skulle lyda
dig."

När du inser din brist på tro, tycker du, att du
har kommit in i en återvändsgränd. Men det är just då,
när du erkänner för dig själv och inför Gud, att du sak
nar egen tro och makt, som Guds hjälp är nära, inte
förr. Då får han tillfälle att hjälpa, eftersom han då får
hela den ära som tillkommer honom, då verket är helt
hans.

För att vi ska komma till denna kunskap om vår
oförmåga, använder vår himmelske fader olika hjälp
medel: sjukdomar, olyckor och alla slags motgångar.



Ingenting drabbar oss av en slump. Också allt svårt är
goda gåvor, genom vilka Gud vill visa oss hur det egent
ligen ställt med vår tro. Det behövs ett ganska stort mått
av tro för att kunna se vår himmelske Fader också
bakom sådant som är smärtsamt och som för våra ögon
ser ut att vara från den onde.

Den tron ger oss Gud själv genom sitt ord.
Han använder alla våra fiender, satan, världen och
vårt eget kött till vårt bästa och för att han ska
kunna använda oss i evangeliets tjänst. Ingen av våra
fiender har mer makt än han tilldelar dem. Ja, de har
ingen makt alls utöver de uppgifter han ger dem.

"För dem som älskar Gud samverkar allt till det
bästa." Rom. 8:28. Allt som möter oss i detta livet har
att göra med vår andliga fostran. Och i Hebr. 12 står
det: "Det är till er fostran, som ni får utstå lidande:
Gud handlar med er såsom med söner."

Vi måste lita enbart på Gud. Han ger oss tro,
just så mycket som han i sin gudomliga vishet anser
vara gott. Och vi ska se på Fadern och hans verk ge
nom Sonen  inte på vår egen tro, som vi inte har. Tro
på Gud och inte på din tro! Då har du både tro och ro.




