
Skrivet 2 mars 2005
En annan berömmelse
De steg vi tar och de beslut vi gör – ger konsekvenser. Det är förunderligt hur man sen i
backspegeln kan summera de små detaljernas stora betydelse.
Är resultatet bra så prisar vi Gud. Är det inte det så … ja vad gör vi då?
En person som inte vill ha med Gud att göra kan också visa hur de små eller stora valen;
besluten; omständigheterna eller kontakterna – lett till stora framgångar och berömmelse.
Och vi kan tycka: ”Varför går det den eller den så väl, som kör med så fula knep? Varför
välsignar inte Gud mig? Vad gör jag för fel?” Är det bara slumpen som avgör?
Det finns ingen logik som vi ser det.
De steg vi tar och de beslut vi fattar ger alltså konsekvenser – oavsett vilka vi är eller ens
vart vi är på väg. Eller för vem vi tar dem. Många kan hålla sin väg för den rätta – men är
det först vid dess slut som man ser var man har landat? Eller kan man veta det innan?
Den egna framgångens storlek eller uteblivande är inget bevis på varken det ena eller det
andra. Inget bevis på om Gud är för en – eller mot.
Guds ord säger: ”Befall dina verk åt Herren så har dina planer framgång!”(Ords. 16:3) Gud
vill vara vår Rådgivare och hans råd är inte kortsiktiga utan bestående. (Ords 19:21)
Men även om man lagt sitt liv i Guds händer (eller åtminstone försökt göra det), så kan det
under färdens gång ändå se rätt besynnerligt ut. Inte mycket av framgång och segeryra utan
snarare dess motsats! Men detaljer som inte verkade vara viktiga och val som inte syntes
leda någonstans – kan vid summeringen visa sig vara något helt annat.
Kanhända är det så – eller snararare troligtvis – att vår framgång är starkt kopplad till Guds
rikes framgång. Om vi är en del av den!
I Guds rike ligger en annan berömmelse än ens egen. En annan drivkraft. Ett annat mål än
det egna. Guds tankar om oss är högre och räcker längre – i avstånd likväl som i tid!
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