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Amen

Om man slår upp Luthers lilla katekes i psalmboken och letar sig fram till tredje huvudstycket om Herrens bön, ser man att
det slutar med Amen.

Vad är det? frågas det där. Och svaret blir:
"Amen säger jag för att jag skall vara viss om, att sådana böner behagar vår himmelske Fader och är hörda av honom; ty han ha
själv befallt oss att be så och har lovat att han vill höra oss. Amen, amen, det betyder: ja, ja, det skall ske så".
Amen betyder JA! Amen, amen betyder JA! JA!
Vi säger inte så ofta Amen. Vi säger hellre: Men ...
Jag skulle gärna vilja, men ...
Fadern själv säger sitt JA till oss. Han säger Amen. Och Faderns Amen heter Jesus. Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom
honom. Därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära (2 Kor 1:20).

Församlingen i Laodikeia fick en gång ett brev från Jesus. Han beskriver sig själv med dessa ord: Så säger han som är Amen, de
trovärdiga och sanna vittnet, början till Guds skapelse (Joh Upp 3:14).

Ordet "men" är nyckeln som låser till om oss och gör oss ängsliga och handlingsförlamade. Ordet Amen är nyckeln som öppnar f
lovsång, tillbedjan och jubel.
Lägg märke till hur lovsångsorden bara hopar sig efter varandra.
Alla änglarna stod kring tronen och kring de äldste och de fyra varelserna. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och
tillbad Gud och sade: "Amen. Lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften tillhör vår
Gud i evigheters evighet, amen" (Joh Upp 7:11-12).
Vi behöver lära oss att säga vårt Amen till vårt dops Gud. Ja, Fader, jag vill höra ihop med dig....
Då kan det bli såsom i himmelen på jorden.

Till eftertanke
Förbered dig för att säga ditt Amen till Gud genom att först lägga ned dina "men".

Lyssna inåt
Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom (Kristus).
Därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära (2 Kor 1:20).

Bed
Ja, Fader, ja, ja! Jag vill höra ihop med Dig, Abba, Fader.
Tack, för att jag genom dopet är ditt barn och du är min far.
Med alla änglar och helgon säger jag mitt Amen till dig: Amen.
Lovsången och härligheten, visheten och tack-sägelsen,
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äran och makten och kraften tillhör Dig, vår Gud, i evigheters evighet, amen.
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