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Varför händer inget?
Det går några dagar och den goda föresatsens klara solljus bryts ner i grå-

När jag i någon mening brutit upp från mitt gamla liv och tagit några steg. När

zonernas dimbankar. Och de inkörda hjulspårens makt tycks obeveklig. Gud

jag har vänt mig till Jesus i uppriktighet och bett om en omstart, då måste jag

varför tar du inte bara bort det där stenhjärtat i mitt bröst och ersätter det

sedan låta nåden få verka i sin egen takt. För, tänk om Jesus bara gjorde om

med ett av kött som du lovat? Varför händer inget?

mig på ett ögonblick. Då skulle jag bli helt vilsen i mig själv, inte veta vem jag
är längre. Tids nog kommer jag få kavla upp ärmarna och ta tag i ett och annat.

[Jesus] sade: ”Med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i

Men nu får jag släppa kontrollen och vila lite. Ta det lugnt. Gud vet vad han gör.

jorden. Han sover och stiger upp, dagar och nätter går, och säden gror och

Det måste få ta tid om det ska bli verklig förändring. Om den tiden är OK i Guds

växer, han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda, först strå, så ax,

rike så får jag väl försöka hejda mig så jag inte bara rusar iväg, utan stannar

så moget vete i axet. Men när grödan är mogen låter han skäran gå, för

kvar i Guds omsorg.

skördetiden är inne.” (Mark 4:26-29)
Jesus
Det verkar inte vara så bråttom i Guds rike. Och ingen ordning heller. Vet

Låt mig vila i dig

han inte vad han gör? Det är lite provocerande att det skulle vara så här

Låt mig bara få släppa taget

flummigt. Men tänk om Gud vet vad han gör? Tänk om det nya som ska

Om allt

växa fram behöver ha sin process ifred som med den fina teckningen, som

Allt mitt elände

bara kunde ritas när ingen såg på. Kan det i så fall vara så med mina inre

Alla mina ambitioner

processer också?

All ångest
Och flykt

Den här bonden Jesus pratar om har inte bara kastat ifrån sig sina frön. Han

Jesus

har först brutit upp den gamla marken och rensat den från ogräs. Han har

Rota mig i den goda jorden

vattnat och myllat ner fröna på rätt djup. Det finns alltså ett förarbete. Men

Där jag hör hemma

när det är gjort måste bonden kliva åt sidan. Hans stövlar och redskap kan

Och locka mig

nu bara göra skada. När livet självt tar vid kan han bara vänta. Och fast det

Upp i ditt ljus

inte verkar hända någonting har fröna redan vaknat av fukten. Först skickar

Så att jag inte går i mitt eget

de ner en rottråd för att få fäste och näring ur marken. Sedan sträcker de
sig upp mot ljuset. Och det är först när de små hjärtbladen sticker upp ur
jorden som vi ser att det faktiskt händer något.
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