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Oren eld
Jag tror att den stund som vi avsätter tillsammans med bibelns Gud kan bli hur
personlig, spännande, upplivande, allvarlig eller sprudlande, som helst. I
Gudsrelationen, till skillnad från mänskliga relationer, kan vi bara dra gott
från varandra. Hos Honom finns inget ont – i oss finns all möjlig bråte. Den
treenige Guden vill se det goda även om han kan dra fram det dåliga för att vi
ska inse att det finns där och önska bli av med det. För Honom är vi
genomskinliga och han kan lätt se vad det är vi vill dölja. Jag vill likna det vid
en röntgenapparat vid passagerarkontrollen på Arlanda eller någon
annanstans i världen. Gud vet vad han inte vill släppa in i sitt rike.
Igår (24/7 2012) såg jag ett program från en flygplats i Australien och hur
noga de var att inte släppa igenom sådant som kan besmitta landet. Det var inte
bara droger och livsmedel som vägrades tillträde, utan även obehandlad, oren
bomull! En indier försökte förklara hur viktig den här bomullen var för honom
eftersom han skulle använda den som rökelse när han tillbad sina gudar. Men
inga argument hjälpte!
Bibeln varnar på flera ställen för att föra in oren eld till Guds altare. Det vill
säga att tillbe andra gudar vilket var vanligt då likväl som det är vanligt idag.
För mig blev det här en stark bild på hur Gud vill att vi ska förhålla oss till
Honom i gränslandet (flygterminalen) mellan två riken (där vi befinner oss nu
och dit vi är på väg).
I det synliga likväl som i det andliga behöver vi vara vaksamma. Gud vill
hjälpa oss ha hålla garden uppe och urskilja det onda från det goda – även om
det finns i något så, till synes harmlöst, som bomull!
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