När ljuset kommer
Vad är nackdelen med att vi får se solen mer och mer så här års? Dammråttorna som vi låtit leva och frodas blir plötsligt
svåra att glömma och vi tvingas städa.
Vad är nackdelen med att mamma kommer in och tänder taklampan på morgonen? Det går inte att fortsätta sova för
det blir ljust i rummet.
Kommer du ihåg vad Petrus sa alldeles i början, när han nyss hade börjat följa Jesus? Han sa: ”Gå bort från mig, Herre!
Jag är en syndig människa.”
Gud är ljus och när vi kommer i närheten av honom genom att vi till exempel läser vad han har skrivit till oss i sitt ord,
Bibeln, så ser vi plötsligt att vi är smutsiga.
Pappa eller mamma kanske förklarar för oss att något som vi gör är fel. Vi kanske har låtit en lögn leva och växa. Det
började med en halvsanning, men allteftersom tiden gick så blev historien bara värre och lögnen större. Eller kanske vårt
samvete påminner oss om något som vi inte har rett ut eller bett om förlåtelse för. Det gnager och vi får svårt att sova.
Då kan vi reagera som Petrus. Vi tänker att Gud inte vill ha något med oss att göra eftersom vi gör så mycket som är
dumt och fel. Vi lever inte upp till Guds måttstock, det som Petrus uttryckte med orden: ”Jag är en syndig människa.”
Och det är sant. Gud ser våra hjärtan och ser all smuts som bor där inne. Men det betyder inte att han inte vill ha med oss
att göra – tvärtom! Han vill att vi ska vandra tillsammans med honom, i hans ords ljus. Han vill att vi ska leva i gemenskap
med honom genom att vi pratar med honom, till exempel i bön och genom sång, och att vi lyssnar till honom, till exempel
genom att läsa i Bibeln och gå i söndagsskola. Om vi gör det, om vi vandrar i Guds ljus och lever i gemenskap med honom,
så kommer vi nämligen att upptäcka något mer: Han tvättar oss rena från all smuts och förlåter oss allt dumt vi gjort!
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