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Inte lika mot alla
Ytterst få människor, om ens någon, är likadan mot alla människor – oavsett
typ av relation eller dagsform. Vi uppför oss inte på samma sätt mot våra
föräldrar som vi gör mot vår chef; eller mot kassörskan som vi gör mot våra
barn. Såvida vi inte är anställda i pappas företag och har dottern på ICA.
Gud låter sig däremot inte påverkas av någon dagsform även om han inte
heller är likadan mot alla människor.
Gud har, liksom vi, många facetter i sin personlighet – men för Honom finns
det inga motsägelser mellan dem. Gud kan vara mycket – men ingenting annat
än det som kan bekräftas i bibeln.
Eftersom Gud är en personlig Gud så kan vi uppleva Honom olika eftersom han
möter oss där vi är och lockar fram olika sidor hos oss. Och det är inte alltid
våra bästa.
Vi människor kan ”gå som katten kring het gröt”, ”smyga runt i filttofflor” och
”vara rädd att trampa någon på tårna” – men Gud är inte sån. Han vill leda oss
upp på ett högre plan och det kan kännas både obekvämt och skrämmande.
Han vill nå vårt inre och väcka något. Han vill få igång en process - många
gånger av själsligt helande eller andlig klarsyn.
Gud är personlig och det kan därför bli fel om man jämför sig med andra.
Den enes liv är inte den andres likt – och vi kan befinna oss på så olika platser.
Inte minst andligt. Det verk som Gud gör i människor syns inte alltid – ibland
inte ens för dem själva medan de andra gånger kan genomgå en smärtsam
process. Det finns ingen del av vårt liv som han inte har ett svar till eller ge oss
ledning i – men det är inte alltid vi har lust att lyssna.
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