NÄR NÅGOT INTE ÄR
VAD DET GER SIG UT FÖR ATT
VARA
Det finns ingen orsak att höja på ögonbrynen över en förpackning där det står:
”Smörknivar, 4 st” – såvida det inte ligger två brödpenslar där istället.
Men det går inte alltid lika snabbt att upptäcka att något inte är vad det ger sig ut
för att vara.

Det tolkas, tycks och tänks kring det som ses och hörs. Ibland kan uppfattningarna vara klara
långt innan vi ser eller möter det vi har en åsikt om. Det kan liknas vid att läsa en rubrik men
strunta i den underliggande texten. För den ”vet” man redan.
Varken människor eller omvärld är alltid vad de ger sig ut för att vara – eller borde vara. Det
finns röster och krafter som söker uppmärksamhet och efterföljelse. Men det som har en
lockande framsida kan ha en bedräglig baksida. En baksida som aldrig skulle ha valts om den
visats först.
Vi har getts förutsättningar att kunna skilja det ena från det andra, men beroende på hur mycket
som kletat sig fast på den förmågan, fattar vi inte alltid rätt beslut.
Jag tror inte att Gud vill att någon av oss ska råka illa ut och Han har gett förutsättningarna för
att vi ska hamna rätt. Hjälparen, den Helige Ande, vill vaka över våra vägval och ”lockelser” och
göra sig hörd i det buller och sorl som omger oss.
Vi behöver varandra och vi behöver lyssna till den rösten. Vi behöver ta del av varandras
andliga gåvor för att inte kliva fel i en värld som mörknar. Vi behöver ha ljus som visar på rätta
stigar och gör oss uppmärksamma på om det är Jesus vi följer eller någon annan. Om kroppens
ögon och öron är på plats så kan resten av kroppen ana verkligheten bakom det som rör sig kring
oss. Det är många som gör anspråk på att ha den ”rätta läran”.
De flesta klarar av att se skillnaden mellan smörkniv och brödpensel men i den andliga sfären är
det svårare att urskilja vad som inte stämmer. Något kan kännas bra och oskyldigt men det som
döljer sig bakom den snälla fasaden, kan vi vara skrämmande okunniga om.
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