Jeesus puhui kansalle ja sanoi: "Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan
hänellä on elämän valo." Joh 8

Joka seuraa minua, ei kulje pimeässä. Jeesus on maailman valo.
Valon määrä lisääntyy, huomaamme sen päivä päivältä.
Ihmiskunnan mittakaavassa valo tuli maailmaan Jeesuksessa.
Ennen ihminen oli tuomittu elämään pimeydessä, tekemään
vääryyden tekoja, toivoen etteivät ne tulisi ilmi. Jeesus tuli tuomaan
valon, jotta me pääsisimme valoon. Valon vastakohta on pimeys.
Kun ihmiskunta lankesi syntiin, myös pimeys astui maailmaan.
Pahuuden teot ovat ilmeiset.
Mieti, että lähdet kävelemään pimeään metsään jonnekin korpeen.
Lähellä ei ole mitään kaupunkia, joka loisi taivaalle omaa valoaan.
Talvikaan ei ole vielä tuonut omaa vaatetustaan luontoon. Sellainen
metsä on todella pimeä. Voit selviytyä pimeässä metsässä
jotenkuten, jos kuu valaisee tietäsi. Tähdet luovat omaa valoaan
pimeään. Mutta vasta kun sinulla on kunnon valo, näet kulkea
eteenpäin.
Israel vaelsi kansana monta kymmentä vuotta erämaassa. Silloin ei
ollut vielä valaistuja valtateitä eikä voimalinjoja. Kuitenkin Israelilla
oli valo, Jumala itse johti heidän kulkuaan, valaisten tietä omalla
valollaan.
Tämä on esimerkki meille siitä, kuinka valo johtaa kulkuamme.
Jeesuksen seuraajat seuraavat valoa, Jeesusta.

Kun me elämme elämäämme, meidän kannattaa pyytää Jeesusta
valaisemaan askeleemme. Syntiinlangennut maailma on pimeyden
vallassa; sen me havaitsemme kun katsomme päivän uutisia.
Pimeydessä on jokainen ihminen, ellei hän ole jättänyt elämäänsä
Herran, Jeesuksen Kristuksen varaan.
Valo tuo meille lämpöä. Tämä kylmä ja kova maailma on
vastakohta Kristuksen valolle. Hänestä heijastuva valo on täynnä
lämpöä ja rakkautta, sääliä meitä ihmisiä kohtaan. Meitä, jotka niin
helposti kapinoimme Häntä vastaan, joka juuri eilen meitä auttoi,
mutta joka meidän mielestämme ei tänään ole meitä auttanut. Hän
nostaa langenneen, joka on ties monennenko kerran langennut
tekemään vääriä tekoja, syntiä elämässän. Kylmässä maailmassa
Kristus antaa lämpöä.
Valo valaisee tietämme. Jeesus on avannut rukousyhteyden
Jumalan luokse. Rukouksessa meille aukeaa oikea tie, kun me
etsimme johdatusta ja Kristuksen tahdon tapahtumista.
Rukouksessa me saamme viisautta, kun olemme vaikean ratkaisun
edessä. Rukouksessa me saamme viisautta, kun olemme
neuvottomat, rohkaisua kun meitä ahdistaa. Valo valaisee tietämme
Jumalan Sanan Raamatun kautta. Se on meidän askeltemme
lamppu. Raamattua tutkistelemalla löydämme Jumalan tahdon,
Raamatun lehdillä olevat kertomukset lohduttavat ja rohkaisevat,
antavat voimaa vaikeuksien keskellä.

Kun olet lähtenyt Jeesuksen matkaan, annathan koko elämäsi pois,
se on, omat motiivit ja suunnitelmat, tavoitteet. Saat tilalle elämän,
joka voi olla erilainen kuin suunnittelemasi, mutta se on paras tie.
Kun olet päässyt pimeydestä valoon, kannattaa sinun jatkaa niin,
että seuraat tuota valoa. Tämä valo, Jeesus Kristus, johtaa sinut
erilaisten elämän vaiheiden kautta eräänä päivänä kotiin. Onhan
Jeesus Tie, Totuus ja Elämä. Jeesus johtaa läpi erilaisten
tilanteiden, arkipäivässä ja juhlassa.
Miten arkipäivän keskellä sitten löydät tämän valon? Sinä saat olla
yhteydessä Jeesuksen nimessä Jumalaan, eli rukousyhteys toimii,
ja sitä kautta Pyhä Henki saa sinua johtaa, opettaa, lohduttaa,
rohkaista. Jeesus puhuu myös Raamatun lehdillä, siksi on tärkeää
että Jeesuksen seuraajat lukevat Raamattua ja myös kuulevat
Sanan opetusta. Jumalan Sana valaisee meille tien, jota meidän
tulee kulkea.
Valo on tullut maailmaan, emmehän elä pimeydessä, eletään
Valossa. Valo paljastaa meidän heikkoutemme, meidän syntimme.
Se myös puhdistaa meidät synneistämme ja parantaa haavamme.
Jeesus Kristus on tuo Valo.
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