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15/9 Onsdag - Verklig frihet (Stott)

Herren Gud gav mannen denna befallning: &rdquo;Du kan fritt äta av alla
träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont
skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö.&rdquo;
1 Moseboken 2:16&ndash;17, Fb
{biblink}
Gud gav Adam två uppmaningar, enkelt och rakt på sak &ndash; en positiv och en negativ. Den första var en generös fullmakt
(han fick äta av alla träd i lustgården). Den andra var ett enda förbud (han fick inte äta av trädet med kunskap om gott och ont
som stod mitt i trädgården).

Denna generösa fullmakt skänkte Adam en närmast obegränsad tillgång till alla möjliga slags träd, &rdquo;ljuvliga att se på&rdqu
och &rdquo;goda att äta av&rdquo; (1 Mos 2:9) &ndash; alltså ämnade Gud att skänka Adam och Eva såväl estetisk som
materiell njutning. Guds frikostiga erbjudande gällde även tillgång till &rdquo;livets träd&rdquo; &ndash; en symbol för obruten
gemenskap med Gud, det eviga livet (se Joh 17:3), vilket vi får en glimt av lite senare när det står att Herren Gud själv
vandrade med dem i lustgården (1 Mos 3:8).

Trädet med kunskap om gott och ont som omnämns i det enda förbudet kallas så, inte för att det besatt magisk förmåga utan där
att det representerade det prov som Adam och Eva ställdes inför. Eftersom de var skapade till Guds avbild ägde de redan
moralisk urskillningsförmåga, men om de trotsade Gud skulle de få erfara såväl det onda som det goda med katastrofala följder.
En finsk student vid Helsingfors universitet sa en gång till mig: &rdquo;Jag längtar efter frihet, och jag känner mig friare nu
sedan jag lämnade Gud.&rdquo; Men verklig frihet finner man inte genom att lägga av sig Kristi ok, utan genom att
underordna sig det, det vill säga avstå från sådant han har förbjudit oss att göra. Lydnad leder till liv, medan olydnad leder till
döden.

Läs vidare: Matt 11:28-30 {/biblink}
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