En himmelsk dans

Silvrigt solglitter på havet. En ljuvlig morgondans. Tittar på
mina fötter. Grova kängor, smutsiga av att ha klafsat runt i
strandkanten. Inga dansskor precis.

Skräddarna springer runt på vattenytan. Lätta steg, en slags
dans det också. Lustiga små bollar far omkring på bottnen.
Inser att det är skuggor av skräddarnas rörelser. Ser nästan
ut som märken efter tassar. Fotspår med guldkant.

1 Kor. 13:12 Ännu ser vi en gåtfull spegelbild, då ska vi se
ansikte mot ansikte.

En försommarmorgon vid havet i all sin ljuvlighet är ändå bara
en suddig spegelbild. Fotspår med guldkant. Hur skön då måste
själva källan vara den evigt klara, för att citera en sång.

Treenigheten beskrivs ibland som en dans, en beskrivning
nästan lika gammal som den kristna tron. Fader, Son och Ande i
en evig, helig dans. Innerlig gemenskap, lyhördhet, rytm,
närhet, kärlek. Fullkomlig i sig själv.

Vi är inbjudna att vara med. Trots klumpiga fötter i grova
kängor.

En skedandshona på en sten. Ton i ton med naturen i
morgonsolens ljus. Fick mig att tänka på ännu en sång.

Du passar in i själva skapelsen. Det finns en uppgift just för
dig. Men du är fri att göra vad du vill med den, säga ja eller
nej.

Vi är fria att säga ja eller nej till dansen.

Läste en mening värd att fundera över på Wikipedia:

Varje rörelse innehar möjligheten att vara en dans.

Varje rörelse i kroppen, själen och tanken.

Vad är det som avgör om det är en dans eller inte?

Kanske kan man göra om meningen till:

Varje människa har möjlighet att vara med i dansen.

Vad är det som avgör om man är med eller inte?

I Gamla Testamentet förekommer dans ofta när det handlar om
glädje och lovsång. Man jublade, hoppade och skuttade till
Guds ära. I glädje.

En tanke slår mig. Undrar om Jesus dansade?

Han gjorde sitt första under på ett bröllop, satt han sedan
stilla i ett hörn och bara tittade på? Tror inte det.

En Gud som dansar.

En gång nämns dans uttryckligen i Nya Testamentet. Den
förlorade sonens far ställer till med fest för sonen som vänt
hem. Musik och dans. Stor glädje. En sådan far är Gud. Ställer
till med fest när någon kommer hem.

Sef. 3:17 Herren din Gud bor i dig, en hjälte som frälser. Han

gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek,
han fröjdas över dig med jubel.

Att jubla, är inte det att sjunga och dansa? Gud jublar över
oss i sin kärlek!

En Gud som sjunger och dansar.

I den dansen vill jag vara med. Även om jag har klumpiga
fötter. Det finns nya steg att lära sig varje dag. Skorna kan
bytas ut.

Evighetens dansskola har bara börjat.

