KUNSKAP FÖR HUVUDET OCH NÄRING FÖR SJÄLEN
Ledarna för STI:s medlemsorganisationer publicerar i tur och ordning en
andakt i denna spalt.

En multi-stop taktik
Missionskretsens gummor beslöt att fara ut på en åktur för att roa sig. Efter att ha hämtat fafas Taunus från garaget begav sig Siiri (87), Toini (72), Liisa (78) och Marketta (82)
ut och körde mot staden. Efter att ha kommit ut på motorvägen stoppades de av en polis
eftersom de kört ca tjugo km i timmen. – Men konstapeln, vi körde ju helt enligt fartbegränsningen! sade Liisa och fortsatte: – Där på skylten står det ju 20! Polisen svarade:
Bästa fru, det är vägens nummer. Är allt väl på bakbänken? frågade polisen av de bleka
passagerarna.– Allt är väl, konstapeln. Vi kom nyss från en liten väg, som hade numret
180!
Vad kan dessa gummor lära oss? Jesus är vägen och Gud har gjort denna riksväg färdig
på Golgata. På denna väg ska man färdas med rätt hastighet. Inte för fort, inte för sakta.
Det är sant att Jesus kommer snart och är det bråttom med att sprida evangeliet i hela
världen (Matt. 24:14). Samtidigt är det sant att det första som Gud välsignade i Bibeln
var vilodagen. Balansen mellan vila och aktivitet går genom hela Bibeln. Jesus drog sig
tillbaka, fastän det omkring honom fanns skaror av människor med stora behov och
önskemål (Mark. 1:35, Mark. 6:56, Luk. 4:42, 6:12). Hela mänsklighetens frälsning vilade
på Jesu skuldror. Trots detta handlade han enligt en multi-stop taktik.
När Jesu vän Lasarus blev allvarligt sjuk (Joh. 11:1–45), sände hans systrar Marta och
Maria bud till Jesus och bad honom komma fort. Behovet var uppenbart. Men vad gjorde Jesus? Efter att ha hört om situationen stannade han ännu kvar två dagar, och gjorde
inte någonting genast. Jesus kom inte för att uppfylla människors behov, utan för att göra
Guds vilja. Till slut kom Jesus fram och Lasarus hade redan dött. – Om du hade varit
här, skulle han inte ha dött, sade Marta till Jesus. Ur Marias mun kom samma anklagelse.
Kvinnorna förstod inte Jesus. Varför stannade han och väntade? Jesus gick rörd till graven och befallde Lasarus, som hade legat död i tre dagar, att komma utu r graven. Men
först när hans förruttnelseprocess hade börjat. Jesus lät människor vänta för att undret
skulle stärka deras tro (Joh. 11:15). Jesus har makt inför synden, döden och själafiendens
fruktansvärda krafter. Ändå stannar han och saktar farten. Också i sådana situationer
får vi lita på Jesus. Han känner oss och vet alla våra behov. Han kommer alltid i rätt tid.
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