16 maggio 2015

Dr. Cusanus undervisar
små (och stora) barn
Vad är Gud? De pratar om det i skolan? Pappa och mamma vet inte heller.
Titta på bordet här. Kan du säga vad som är äpple och vad som är banan?
Javisst.
Bra. Då vet du vad Gud är. Det är konsten att skilja på saker. Du hörde ju inte äpplet ropa:
jag är äpple. Eller hur? Du hörde inte bananen ropa: Jag är banan ! Nej, det inget om det.
De vet inte vad de är. Ingenting i naturen vet vad det är. Bara Gud vet. Så när du säger
banan eller äpple och kan skilja på dem, är det Gud som är igång.
Är Gud inne i mig då?
Gud är det som allt redan är i. Gud är allt som kan vara och eller är. Om jag ber dig sätta
upp två fingrar, kan du det?
Så här !
Just det. Nu vet du var flera saker är. Två är flera saker. Ett finger är en sak. Gud är allting
och det är en enda sak, fast väldigt levande, en person rentav. Att veta detta, som du vet
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nu, är Guds aktivitet, det är vad han gör hela tiden. Han vet skillnader och mångfald. Han
vet enhet och enfald. Han är själva största enheten av allting.
Men jag kan ju inte se Gud?
Nej men du kan se äåålen och banander och överallt kan du se många olika saker. Vissa
saker försvinner, till exempel bananen du äter upp. Var är den? Den försvann. Det förstår
du. Banananen förstår inte att den försvann, men du gör det. Det är Gud. Alla saker
försvinner utom Gud. Han är det som förstår vad som händer. Om han var synlig skulle han
försvinna snart. Inte ens människor finns särskilt länge, inte ens gamla träd, inte ens berg.
Om Gud skulle synas skulle han inte vara Gud. Det som förstår att saker är många och
försvinner, det är Gud.
Man behöver inte vara snäll då? Vill inte Gud att man ska vara snäll?
Gud är ingen människa som vill något annat än det som sker. Allt som sker är Gud och
därför sker just det som ska ske. Var snäll du om du har lust, då blir mamma och pappa
glada. Det är väl bra? Men Gud är det som händer och sker överallt samtidigt.
Måste man läsa i Bibeln? De säger det.
Bibeln är 74 skrifter och en del är spänande eller intressanta. De handlar alla om
olikamänniskor som söker Gud. Men det viktigaste är Gud själv. I en bok står det att Herren
vår Gud är en. Det är viktigt, för Gud är det Enda som finns i allt och är grunden för allt. I en
annan bok står det att Gud vet när ett hårstrå böjs på ditt huvud. Gud vet det eftersom han
är närvarande i allt, för han är allt som kan vara, allt som är, alltså även varje litet hårstrå på
ditt eller mitt huvud. Det räcker långt om du vet om de här två sakerna i Bibeln. Mycket i de
74 böckerna är ganska ointressant för de flesta människor.
Men ska man inte vara god? Och ändå krigar många i Guds namn och dödar andra
människor?
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Ja så är det.Här en historia som inte står i Bibeln men skulle passa där. En gudsman bodde
ute i öknen och levde stilla och fridsamt där med Gud. En dag kom en militär patrull förbi
och de var krigiska och våldsamma. De skulle skjuta den gamle mannen för att han var av
ett annat folk än de. De tvingade ner honom på knä och oﬃceren siktade på hans huvud
och sa: Nu hjälper inte din Gud så mycket vad? Och så skjöt han. Den gamle fick upp
handen och tog kvickt kulan och höll den i luften coh sa: Här ser ni en kula. Den finns och i
allt som finns är Gud närvarande. Det här är metall som stöps till en rund kula. Gud är
grunden för allt som finns, metallen, formen, tyngden, ja allt som har med kulor att göra.
Men Gud är allt som kan vara, så han är lika närvarande i k-pisten du har där -- och han
pekade nu på oﬃcerens k-pist -- för den finns också till och Gud är det som kan finnas till.
Och vidare är det Gud som gör fingret som tryckte av så att kulan for mot mitt huvud. För
att fingret och handen och hela du som människa ska finnas måste Gud vara närvarande,
för han är varat självt. Och dina tankar, ditt hat till mitt folk eller till dina fiender är också
något som är här, annar skulle du inte vilja döda mig. Dessa tankar och känslor finns därför
att Gud gör det möjligt. Och likadant med hela era patrull och er general eller vem det är
som ger er order. Alla dessa saker är egentligen oskyldiga. Gud finns i allt och är allt som
kan vara till. Så svaret på din intressanta fråga är att Gud alltid är med, vare sig vi tycker att
det hjälper oss eller inte hjälper oss. Och för mig är det nog, att han är med mig vad som än
händer. Nu efter att jag släpper kulan vidare ska ni lägga på minnet det jag sagt och kanske
i framtiden tänka på och berätta för andra. Tack ska ni ha om ni gör det ! Nu låg oﬃceren på
knä och grät och många av de andra förbluﬀade soldaterna också. Så släppte gudsmannen
kular och den gick genom hans huvud och han dog.
Så hemskt så hemskt. Jag tycker det var en läskig historia.
Ja men det finns något bra med den. Vi ska vara goda mot varandra, älska till och med våra
fiender. Men som det står i Bibeln: de fattiga har vi alltid bland oss. Och det betyder också
att de grymma har vi alltid bland oss, den giriga har vi bland oss, de hatiska och fanatiska
också, kidnpparna och våldtäksmännen också. Men det viktiga är Gud själv. Han är allt som
kan vara och ju mer vi lovar och prisar honom ju bättre blir världen. Den gamle gudsmannen
i historien tyckte säkert att det var viktigare att leva med Gud än att leva på jorden.
Finns det något mer?
Om det finns så är Gud där, det räcker att du vet. Sedan kan du ju alltid hoppas. Men Gud
är allt det som kan vara och finnas.
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Lorem ipsum dolor sit amet. Ligula suspendisse nulla pretium, rhoncus tempor fermentum,
enim integer ad vestibulum volutpat. Nisl rhoncus turpis est, vel elit, congue wisi enim nunc
ultricies sit, magna tincidunt. Maecenas aliquam maecenas ligula nostra, accumsan taciti.
Sociis mauris in integer, a dolor netus non dui aliquet, sagittis felis sodales, dolor sociis
mauris, vel eu libero cras. Faucibus at. Arcu habitasse elementum est, ipsum purus pede
porttitor class, ut adipiscing, aliquet sed auctor, imperdiet arcu per diam dapibus libero duis
lorem ipsum amet.
Ac dolor ac adipiscing amet bibendum nullam, lacus molestie ut libero nec, diam et,
pharetra sodales, feugiat ullamcorper id tempor id vitae. Mauris pretium aliquet, lectus
tincidunt. Porttitor mollis imperdiet libero senectus pulvinar. Etiam molestie mauris ligula
laoreet, vehicula eleifend. Repellat orci erat et, sem cum. Libero purus sodales mauris, eu
vehicula lectus velit nec velit.
Consectetuer arcu ipsum ornare pellentesque vehicula, in vehicula diam, ornare magna erat
felis wisi a risus. Justo fermentum id. Malesuada eleifend, tortor molestie, a a vel et. Mauris
at suspendisse, neque aliquam faucibus adipiscing, vivamus in. Wisi mattis leo suscipit nec
amet, nisl fermentum tempor ac a, augue in eleifend in venenatis, cras sit id in vestibulum
felis in, sed ligula. In sodales suspendisse mauris quam etiam erat, quia tellus convallis eros
rhoncus diam orci, porta lectus esse adipiscing posuere et, nisl arcu vitae laoreet.
Donec arcu risus diam amet sit. Congue tortor risus vestibulum commodo nisl, luctus
augue amet quis aenean maecenas sit, donec velit iusto, morbi felis elit et nibh. Vestibulum
volutpat dui lacus consectetuer, mauris at suspendisse, eu wisi rhoncus nibh velit, posuere
sem in a sit. Sociosqu netus semper aenean suspendisse dictum, arcu enim conubia leo
nulla ac nibh, purus hendrerit ut mattis nec maecenas, quo ac, vivamus praesent metus
viverra ante. Natoque sed sit hendrerit, dapibus velit molestiae leo a, ut lorem sit et lacus
aliquam. Sodales nulla ante auctor excepturi wisi, dolor lacinia dignissim eros condimentum
dis pellentesque, sodales lacus nunc, feugiat at. In orci ligula suscipit luctus, sed dolor
eleifend aliquam dui, ut diam mauris, sollicitudin sed nisl lacus.
Ut facilisis ante in dui ac suscipit, turpis voluptatum donec, suspendisse, quasi luctus amet
urna tempor amet sit. Cras volutpat mattis hasellus justo sed, feugiat nunc praesent. Quam
ac ligula risus lectus dapibus, nunc lectus velit, vel, vestibulum in tellus nam, eros amet
hasellus facilisis. Vehicula sed, class dignissim ullamcorper eros, mauris consequat ut
lacinia. Aliquam amet est, quam leo maecenas mauris turpis leo pharetra, vulputate lacus.
Ad ornare donec, fringilla feugiat augue imperdiet laoreet, ipsum enim sit lectus felis at,
aliquam donec pede, luctus platea etiam mauris ut. Dui vel diam, vitae et scelerisque erat
volutpat viverra velit, risus pellentesque tellus nullam nibh, morbi posuere.
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