NÄR BARA NALLAR DUGER …
… kan man missa en flygande elefant!

Mina söner, som nu är mer än vuxna, gillar att resa till USA. Flera av dessa gånger har de köpt
en nalle med sig hem till sin mor. Det har varit mycket uppskattat eftersom jag verkligen gillar
nallar.
Men sommaren 2017 tyckte de förmodligen att jag hade tillräckligt med nallar, så jag fick
något helt annat. En flygande elefant!
Jag försökte se glad och tacksam ut fast jag blev lite besviken. För en elefant kan väl inte
passa in bland alla nallarna …?! Jag kände mig hemsk och otacksam. De hade valt att köpa
något åt mig, som dom ville ge – och inte nåt som jag förväntade mig att få.
Det var som om den Helige Ande tog mig i örat och gav mig en tillrättavisning! Vi kan låsa
oss vid att det ska vara på ett visst sätt – och i mångt och mycket är det inget konstigt med det
men ibland blir det fel. Jag ska nämna två såna tillfällen.
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De första är när vi ber till Gud om
något. Vi kan ha en bild av hur
svaret ska se ut och när det sen
kommer kan vi bli besvikna för att
det inte blev som vi tänkt.
Är vi då hyfsat förståndiga så
förstår vi efterhand att Gud vet
bäst! Vilket Han alltid gör!
Det andra tillfället som jag vill
nämna, är när vi börjar sålla bort
människor!
Jag insåg att i sagan om Dumbo
finns mer att hämta än från nån
av nallarna! Den är förknippad
med en historia. (Det skulle också
nallarna kunna vara, men mer på
det privata planet.)
Dumbo blev retad och utfryst av
de andra elefanterna eftersom han
var annorlunda med sina stora
öron. Men det visade sig att han, med hjälp av dem, kunde göra det omöjliga! Han kunde
flyga! Det som andra skrattade åt blev det som fick honom att se från ett annat perspektiv.
Nämligen ovanifrån!
Människor, i både små och stora sammanhang, kan ofta ha lättare att acceptera de mjuka och
rara (nallarna) som hellre tröstar än ställer till med några bekymmer!
Men de kan ha svårt för dem som ser annorlunda ut och som även beter sig på ett sätt som
de inte begriper sig på. Såna som kanske till och med har en problematisk bakgrund som det
är svårt att veta hur man ska förhålla sig till.
Även i en del kristna sammanhang kan en och annan stängas ute och sorteras bort av
sådana skäl – trots att de kan ha intressanta erfarenheter och insikter att dela med sig av!
”Nä!”, kan någon säga med hög och bestämd röst: ”I vår församling vill vi inte ha nån som
flyger med öronen!”
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