
Guds tankar 

"Hur dyrbara är inte dina tankar för mig, Gud, hur väldig är inte deras 
mångfald!” (Ps 139:17). 

Guds allvetande är inte bekvämt för ett gudlöst sinne, men för ett 
Guds barn innebär det överflödande tröst . Gud tänker ständigt på 
oss, glömmer oss aldrig, har oss alltid inför sina ögon; och detta är 
precis som vi vill ha det, för det skulle vara förfärande att existera 
blott ett ögonblick utan att vi var iakttagna av vår himmelske Fader.  
Hans tankar är alltid ömsinta, kärleksfulla, kloka, omsorgsfulla, 
långtgående och de ger oss oräkneliga förmåner; därför är det en 
utsökt fröjd att komma ihåg dem. Herren har alltid tänkt på sitt 
folk: därav deras utkorelse och det nådesförbund genom vilket 
deras frälsning är säkrad; han kommer alltid att tänka på dem: därav 
deras slutliga bevarade uthållighet som för dem trygga in i den sista 
vilan.  

I all vår oro fästs den Evigt Seendes vakande blick beständigt på oss 
- vi strövar aldrig utom synhåll för Herdens ögon. I våra sorger 
bevakar han oss oavlåtligen, och inte en smärta undgår honom; i 
vår kamp märker han vår ängslan, och skriver i sin bok upp alla sina 
trognas strider. Dessa Herrens tankar omsluter oss på alla våra 
vägar och genomlyser det innersta i vår varelse. Inte en nerv eller 
cell, fiber eller kärl, i vår kroppskonstitution lämnar han utan 
omsorg; allt det som är litet i vår lilla värld är föremål den store 
Gudens tankar.  

Käre läsare, är väl detta dyrbart för dig? håll dig då till det. Låt dig 
aldrig föras vilse av de filosofiska dårarna som predikar ut en 
opersonlig Gud och talar om självexisterande, självstyrande 
materia. Herren lever och tänker på oss, detta är en sanning alltför 
dyrbar för att att vi ska låta oss berövas den. Att bli ihågkommen av 
en högt uppsatt herre värderas så högt att den som blir det ser sin 
förmögenhet ordnad; men vad är det då att Kungars Kung tänker på 



oss! Om Herren tänker på oss är allting väl, och vi kan glädja oss i 
all evighet. 
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