Semester från Gud?
Sommaren har varit underbar med härligt salta bad och solvarma klippor. Vi brukar åka
till Medelhavet för att få en solsäker semester, men i år valde vi en ö i Bohuslän. Det blev en
fullträff. Tre veckor med sol varje dag. Någon sa i kyrkan i början av sommaren,
- Ha en skön semester, men ta inte semester från Gud.
Jag funderade lite på innebörden av detta, medan jag låg och njöt och lapade sol på en klippa.
Det fanns en tid i mitt liv då jag hade svårt att koppla av på semestern. Sedan jag blev kristen
har mitt hjärta alltid brunnit för att få se människor frälsta. Därför försökte jag även på
semestern ta alla tillfällen att skapa kontakter med icke troende människor, för att få en chans
att vittna för dem. Ibland kunde det bli lite krampaktigt och jag kunde få dåligt samvete om
jag inte hade vittnat för någon.
Gud började visa mig vikten av att komma in i Hans vila. Om Han vilade från sitt verk
den sjunde dagen, så behöver vi också göra det. Det finns en tid för allt. En tid att så, en tid att
skörda. En tid att arbeta och en tid att vila. Jesus drog sig undan för att ladda batterierna hos
sin Fader. Jag har insett vikten av detta. Sommaren är helig för mig nu. Jag kan med gott
samvete njuta av att vara egoistisk, tänka på mig själv, min familj och bara ”vara”. Nu har jag
förstått att vila innebär inte att ta semester från Gud. Eftersom jag är en sån där ”Marta
människa”, som gärna vill engagera mig lite för mycket så behöver jag lära mig detta även när
vardagen sätter in. Att ta tid att sitta vid Jesus fötter och ladda batterierna.
I skrivandets stund befinner jag mig i Norge på ett ”Församlings läger”. Det finns en tid att
vara ensam och en tid att vara tillsammans. Det är gott att komma samman med sin stora
Guds familj, prisa Herren och få lite andlig mat. Smörgåsbordet är stort och var och en tar till
sig det man vill. Man behöver inte pröva alla sorter, med andra ord, gå på alla möten. Igår tog
jag några timmar ledigt och hittade en varm och vacker klippa vid havsbandet. Där satt jag
och njöt av Guds skapelse och prisade Gud på det sättet. Det är ljuvligt att komma in i Guds
vila. Den kan se olika ut för oss beroende på hur man är som person och var man befinner sig
i livet.
Jag har med mig två av mina skyddslingar från Cafeét för de Hemlösa i Göteborg, där jag
jobbar. Den ena ligger mest och vilar, för han har lungsjukdomen Kol. Han njuter av Guds
omsorg och kärlek på sitt sätt. Den andra som heter Janne, går på varenda möte och vill inte
missa något. Han är hungrig och äter allt som bjuds och det är underbart att se hur Janne växer
och blir alltmer stabil i sin tro. En av kvällarna vittnade Janne för alla 900 som var på mötet
och sa,
- Jag har tjänat drogen i 36 år, men nu tjänar jag Gud sedan ett halvår tillbaka och bor på ett
kristet behandlingshem i Jönköping. Därefter skall jag gå på en bibelskola. Jag” kickar styggt”
för Jesus och inget annat. Janne har kommit in i Guds vila.
Så kan vi ta semester från Gud? Ja, det är klart vi kan, men det är inte så lätt som vi ibland
tror. Sista kvällens undervisning handlade om att ta av vår ryggsäck av prestationer och
istället bara njuta av vem Gud är. Vi är Guds älskade barn oavsett vår duktighet eller våra
svagheter. Jag pratade med en kvinna efteråt som blev berörd av budskapet som sa,
- Jag som haft dålig samvete för att jag läst en deckare istället för Bibeln på semestern. Nu
förstår jag att Gud inte har problem med det.
Visst kan vi göra medvetet felaktiga val som inte behagar Herren. Men även om vi gör det, så
tar Han aldrig semester från oss. Jag tror att Gud vill att vi skall slappna av och våga vara oss
själva och komma in i Hans vila. Låt oss njuta av den fortsatta sommaren!

