
JESUS ER 
KÆRLIG HEDENS 
LYS
Lyset har både en afslørende og 
en liv givende virkning. Samtidig 
med, at det  afslører skidt, giver 
det liv og energi. Jesus er lyset. 
Når han afslører os, gør han det 
for at give os et nyt liv
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Jeg gik en tur med hunden en af de før-
ste dage i januar. Solen skinnede fra en 
skyfri himmel, og det var lige til at bli-

ve glad i låget af. Da solens stråler ramte 
mine briller, gik det op for mig, at brillerne 
trængte til en grundig rengøring.
 Hvad jeg ikke så, da jeg gik på fortovet i 
skyggesiden, blev afsløret i solen.
 Jeg kunne vælge at skifte til modsat 
fortov igen. Så ville skidtet ikke længere 
være synligt. Det ville dog stadig være der. 
Et skift ville betyde, at jeg ikke fik solens 
livgivende stråler i ansigtet.

Jesus afslører og giver liv
Bibelen omtaler Jesus som verdens lys. 
I mødet med ham bliver vi afsløret. Det 

er ikke muligt at være i nærheden af Je-
sus uden at blive klar over sine fejl og sin 
ufuldkommenhed.
 Hvordan reagerer vi på den afsløring? Vi 
kan vælge det modsatte fortov. Forsvin-
de ud af lyset og lægge afstand til Jesus. 
Da ser vi ikke problemet. Men vi snyder os 
selv. Fejlene er der stadig.
 Bliver vi derimod i lyset, giver vi Jesus 
ret, når han afslører os. Han ønsker at væ-
re i nærheden af os. Ikke bare for at vise 
os vores fejl, men fordi han elsker os. Når 
han er tæt på os, får vi del i hans liv.
 Hans lys på os er som solens: afsløren-
de og livgivende. Det er ikke lyset, der gør 
os til syndere. Det viser os blot den virke-
lighed, vi allerede er i.
 Det er kærlighedens lys, der viser, at 
døden ikke sætter punktum, men der fin-
des en evighed på den anden side, som vi 
kan tilbringe sammen med ham.
 Du kan komme tæt på Jesus og lade 
ham lyse din virkelighed op, når du læser i 
Bibelen.

Lilian Holm Kofod
Fra jesusnet.dk
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HAR DU BRUG 
FOR AT SNAKKE 
MED NOGEN?

Henvendelse må gerne ske anonymt.
Sjælesørgere har tavshedspligt.

SJÆLESORGSLINJEN

HVER MANDAG AFTEN 
KL. 19.00 – 22.00

82 271 333
imedia samler video og 
lyd om tro til dig

Kig forbi imedia.dk

FESTE MED 
FÅ OG FLERE
Samværet med Gud giver 
en særlig kvalitet

En af mine strategier i 2020 har væ-
ret at feste med få: at gøre det til en 
fest, hver gang jeg er sammen med 

én eller flere andre. At være bevidst om 
det, nyde det – og gøre lidt ekstra ud af 
det. Så det er mit forsæt for 2021: at fe-
ste med få! Og selvfølgelig forhåbentlig at 
feste med flere og flere efterhånden som 
trykket letter.

Feste som fire
Samtidig er jeg i denne periode blevet op-
mærksom på en egenskab ved Gud, som 
jeg selvfølgelig har kendt til i alle de år, jeg 
har været bevidst sammen med ham, men 
som nu får en særlig kvalitet.
 Samværet med Gud kan foregå på fuld 
styrke selv i den snævreste boble, hvor 
der kun er ét menneske, nemlig mig. Men 
der er tre personer udover mig: Gud Far, 
Jesus og Helligånden! Det er jo ikke et fy-

sisk samvær, men helt tydeligt et samvær, 
der er livgivende og kan hjælpe mig til ikke 
at blive skør i boblen. Dette samvær vil jeg 
i 2021 også have med i det at feste med 
få.

Sprint Aagaard Korsholm
(Uddrag af artikel. Læs hele artiklen på:  

jesusnet.dk/artikel/12145)



RETFÆRDIGHEDEN 
SKER FYLDEST
Jesus kom til Jordanfloden for at blive døbt 
af Johannes Døber. Ligesom Johannes kan 
vi undre os over, hvorfor Jesus ville døbes 
af Johannes. Han var jo syndfri og Guds 
Søn. Og Johannes’ dåb var en dåb til om-
vendelse og renselse fra synd. Det var alt-
så lidt den omvendte verden, da Jesus blev 
døbt.
 Det kan ligne et lavpunkt; at Jesus, 
Guds søn, som var syndfri, gik ind under 
de samme vilkår som vi ufuldkomne men-
nesker, endda også for at dø på korset 
for os. Men det er i stedet højdepunktet i 
Guds plan for at frelse os mennesker.
 Jesus svarer på Johannes’ undrende 
spørgsmål med ordene om at opfylde al 
retfærdighed. Det kan jo lyde lidt kryptisk, 
men det er gode ord til dig og mig også i 
dag.

Men Jesus svarede ham: »Lad det nu 
ske! For således bør vi opfylde al retfær-
dighed.« Så føjede han ham.

Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 3, vers 13-17

LAD DET SKE

 Jesus blev menneske som os og gik helt 
ind i vores vilkår, sådan som Gud havde 
lovet. Når vi bliver døbt og tror på ham, 
bytter han plads med os. Når han siger, at 
vi bør opfylde al retfærdighed, tager han i 
stedet al den straf, som ellers retfærdigvis 
ville ramme os. Det var det, der blev fuld-
bragt på korset.

Morten Nielsen
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