Jeg er verdens lys
Jeg vil i dag tale lidt om LYS. Vi skal også se lidt på lysets egenskaber. Endelig skal vi se på, hvad det
betyder, når Jesus sagde om sig selv: JEG ER VERDENS lys.
Lysets første egenskab er, at det SKINNER I MØRKET (mal en flamme på lyset).
En far gav sine to sønner en opgave. Den lød sådan: I skal hurtigst muligt fylde et rum. Den første
tænkte på noget stort, noget med en høj massefylde: halmballer, balloner osv. Den anden fandt på
noget smart. Han fandt et stearinlys, satte det midt i lokalet og tændte det. Lyset fyldte straks hele
rummet.
I Joh 1,5 beskrives, hvordan Jesus, da han kom til jorden, var lyset, der skinner i mørket. Han kom som
lyset fra Gud til en fortabt verden.
Lysets anden egenskab er, at det AFSLØRER.
Hvis børn har lavet en hule på deres værelse, og deres mor kommer og tænder lyset, bliver rodet
afsløret. Og når solen skinner, kan man let se, om man har pudset vinduer og tørret støv af.
Når vi møder Jesus gennem hans ord, afslører han os, så vi ser, at vi er syndere og har brug for ham
som vor frelser.
Den tredje egenskab ved lys er, at det VISER VEJEN.
Hvis man om aftenen går udenfor på et mørkt sted, kan man finde vej med en lommelygte. Man kan
med en lygte ikke se langt frem, men man kan se, hvor man skal tage det næste skridt.
I Sl 119,105 står der, at Guds ord er en lygte for vor fod, et lys på vor sti.
Når vi tror
på Jesus og
lever vort liv
sammen med
ham, bliver vi
tændt af ham.
Vi bliver også
lys i verden
og kan lyse op
omkring os.
Gud ønsker, at
vi giver andre
mennesker et
glimt af, hvordan han er.
Han ønsker,
at vi på den
måde TÆNDER ANDRE
LYS. Han ønsker nemlig,
at endnu flere
kommer til tro
på ham.
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