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Vilka spån vill vi vara?
2 Tim 4:3-4

”Ty den tid kommer, då de icke längre skola fördraga den sunda läran, utan
efter sina egna begärelser skola samla åt sig lärare hoptals, alltefter som det
kliar dem i öronen, en tid då de skola vända sina öron från sanningen, och i
stället vända sig till fabler.”
En vilja att bygga sina egna läror efter lust och åsikt, har nog funnits genom
hela mänslighetens varande. Sådana gånger tillkallas förstås de som säger
det som låter bra och kliar skönt. Idag har det blivit en stor acceptans att lägga
till och ta bort efter eget behag – men hur blir det längden?

Jag vill illustrera mina tankar kring detta så här:

MAGNETEN, får symbolisera Jesus

Gud vill dra människor till sig genom Jesus
men det är inte enkelt om det ligger lager av
allahanda idéer, världsåskådningar eller
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varken intressant eller angeläget. Med bara
några enstaka lager går det att hålla sig kvar
men inte så hårt att man inte ramlar ner då

JÄRNFILSPÅN och gråfärgade SÅGSPÅN,
får symbolisera oss människor.
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och då. Såvida man, så att säga, är ett
järnfilspån som har en egen längtan till
kontakt!


En Jesus dold bakom en massa lager har sällan någon attraktionskraft på
sökande människor. Men vissa fastnar ändå – kanhända för en stämningsfull
kyrkobyggnad; för godkända lärosatser; en gemenskap med samma öronklåda;
eller på grund av ”tradition, födsel och ohejdad vana” … Det finns mycket som
kan binda samman människor men det är inte alltid Jesus-Magneten som
dragit och håller fast, utan en diskret strykning av mänskligt tillverkat lim på
det understa lagret.
I kyrkor och församlingar finns (i denna liknelse) medlemmar som är att
likna vid järnfilspån eller vid gråmålade sågspån – de kan se lika ut på håll och
bete sig på ungefär samma sätt. Men om Magneten flyttar på sig så blir
skillnaden tydlig. Några följer med medan andra inte ens skulle märka
skillnaden. Ändå är alla lika älskade! Men oavsett vilket så vill Gud alltid, i alla
sammanhang, dra människor till sig genom Jesus!
Det är med denna bild, som med så många andra bilder och liknelser, de har
sina brister och kan aldrig vara Verkligheten utan bara spegla den från ett
begränsat och bildligt perspektiv.

Copyright © Kerstin Lindh Furås
stannatill.se

