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8 augusti

1 Petr 3:18–22

Smutsig disk blir ren

Jesus har dött för vår skull för att vi ska kunna komma till Gud, för-
klarar Petrus. Vi bär på synd vilket skapar avstånd mellan oss och 
Gud, men Gud längtade så efter oss att han offrade sin egen son för att 
vi skulle få en hel relation till honom. Jesus är vägen till Gud. Genom 
honom får vi komma ända in i Guds rike.

Petrus gör även en koppling till berättelsen om Noa (1 Mos 7–8). 
Gud hittade bara en människa som ville ha gemenskap med honom – 
alla andra hade vänt sig bort från Gud och var onda. Gud bestämde sig 
för att dränka allt levande på jorden med en väldig flod, men räddade 
Noa och hans familj genom arken.

Vatten har verkligen en renande effekt. Detta blev tydligt för mig 
idag då jag tvättade smutsig disk i ett hav. Smutsen försvann snabbt och 
det tycktes som om havet hade eliminerat all smuts som tidigare funnits. 
På liknande sätt räddas vi genom dopet då Gud tvättar oss rena från 
synd. Vi får lämna allt till honom och han gör oss rena och befriar oss 
från det som är smutsigt i våra liv. Inget eller ingen är för smutsig för 
honom! 

Visst kan det ändå kännas svårt att berätta för Gud vad som är 
smutsigt i ens liv. Ibland tycker jag att Gud är för helig (ren) för min 
smutsighet och vågar då inte lämna det till honom, men får då komma 
ihåg Jesus egna ord: ”Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan 
syndare.” (Matt 9:13.) Han längtar efter oss och välkomnar även den 
smutsigaste med öppna armar och kärlek!

Bön: Tack, Jesus, för att du tvättar bort all vår synd och att du 
välkomnar alla till dig. Amen.

 
 


