
På søndag handler det om salt og lys!  
 
Til overvejelse i bibelkredsen torsdag 
Aftenandagten / Ungdomskredsen lørdag  
 
1. Salt skal hjælpe mod, at det friske kød rådner. Lys gør 
det muligt at færdes og viser os hele virkeligheden.  
JORDEN - uden salt 

• Hvad er det for en ”råddenskab”, som Jesus mødte, 
og som saltet skal forhindre? Vær konkret!  

VERDEN – uden lys 

• Beskriv det mørke, som vi lever midt i - og som 
hersker, hvor der ikke er tro på Gud og hans frelse.  

Overvej så, hvad en kristen har, som kan sammenlignes med 
salt og lys 

• F.eks: Hvordan den kristne tro er som "salt", så der er 
håb, og så mennesker ikke rådner op i gudløshed og 
amoral eller umoral!  

• F.eks: Hvordan er din tro på Gud som din kære far et 
lys midt i mørket?   

FORESTIL DIG, at der IKKE ER NOGEN i din hverdag, som 
bærer TROEN med sig.  
 
2. I ER  
Undersøg, hvem "I" er ud fra sammenhængen i Matt 5,3-12, 
hvor Jesus har beskrevet disciplene.  

• Tal sammen om, hvordan Jesus beskriver dem i deres 
elendighed. Og find grunden til deres salighed i 
sætningen, der begynder med "for". 

• Hvordan synes du, at ”saligprisningerne” (Matt 5,3-12) 
gør disciplene til salt og lys. Vælg en af dem, og 
beskriv hvor du ser lyset og mærker saltet! 

Overvej, hvad der ligger i, at Jesus ikke opfordrer til at 
disciplene blive salt og lys, men derimod siger, at de ER 
jordens salt og verdens lys! De er det allerede!  

• Hvordan er dit trosliv med Gud salt og lys for andre på 
studiestedet / arbejdspladsen / kollegiet?  

 
3. … OG PRISER JERES FAR (vers 16)  

• "Således ..." Hvordan skal vi lade vort lys skinne for 
mennesker?  

• "... så de ser jeres gode gerninger og priser jeres 
fader". Tal om, hvorfor de ikke priser jer, men jeres 
fader? Hvad priser de ham for?  

Læs også Matt 5,11, hvor der står, at disciple kan mødes med det modsatte: nemlig hån og forfølgelse. 
Kender du til det i skolen / på studiestedet / på kollegiet? Og er det så ikke bedre at holde lav profil og sætte 
lyset under en skæppe?  
 

God bibelkreds – og god søndag!  
Kærlig hilsen fra pastor Leif 

 

Ide til aftenbønnen: en af teksterne nedenfor, som uddyber det om mørke og lys  
I Matt 4,1-11 er der et eksempel på, hvordan mørke og råddenskab angriber Jesus. Fristelser giver sig ud for 
at være lys, men er rent faktisk mørke!  
I Matt.4,13-16 fortælles der, at lyset kom til de mennesker, som sad i mørket. Og i Joh.8,12 siger Jesus, at 
han er verdens lys.  
I Ef.5,8 får vi at vide, at kristne er ”lys I HERREN!” Paulus siger ”I er lys”, ligesom her i Matthæus 5. Derfor 
skal de vandre sådan.  
I Fil.2,15ff fortælles, hvordan det går til, at kristne skinner som himmellys i verden.  

 
Lagt på http://vivit.dk/soendag/hvad-handler-det-om.htm 4. november 2010 (LGJ) 

 
 
7. november 2010:  

Matthæus 5,13-16 

 
I er jordens salt. Men hvis saltet 
mister sin kraft, hvad skal det så 
saltes med? Det duer ikke til andet 
end at smides ud og trampes ned af 
mennesker. I er verdens lys. En by, 
der ligger på et bjerg, kan ikke 
skjules. Man tænder heller ikke et 
lys og sætter det under en skæppe, 
men i en stage, så det lyser for alle i 
huset. Således skal jeres lys skinne 
for mennesker, så de ser jeres gode 
gerninger og priser jeres fader, som 

er i himlene. 


