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Lyset er  stærkest

Lyset forener sig med og forvand-
ler samtidig mørket. Er vi i et 
mørkt rum og et lys tændes, så er 
alt forandret. I et nu ser vi, hvad 
vi før famlede os frem efter. Hvor 
vi før var blinde, ser vi nu klart.

Det er lyset, der er det stærkeste. 
Stærkere end mørket. Lysets na-
tur overtager og forandrer mør-
kets natur. Det er ikke mørket, 
der kan gennemtrænge lyset. Det 
er lyset, der gennemtrænger mør-
ket, når de to mødes og forenes. 
Mørket forvandles - ikke lyset. 

Har man to rum ved siden af hin-
anden, et helt mørkt og et helt lyst 
rum, med en dør imellem, og dø-
ren åbnes, så er det lyset, der væl-
der ind i mørket, ikke omvendt. 
Det er mørket, der forandres, ikke 
lyset. Lyset bliver ikke engang 
svagere ved at blive delt. 

En by, der ligger på et højt 
bjerg (fx Monte Casino i Italien) 
lyser i mørket. Så alle, der kan 
se byen, har noget at orientere 
sig efter. Et holdepunkt. Noget 
man kan gå ud fra og gå efter. 
Byens lys lyser ud i mørket, 
og alle, der bor eller vandrer 
i dens nærhed, kan vandre i 
dens lys. Verden omkring byen 
bliver forandret i forhold til, at 
byen ikke var der. Derfor kan 
vi sige, at mørket forandres, og 
den omkringliggende verden 
forandres af lyset; bliver til at 
navigere i, når vi har byens lys 
at forholde os til. 

Verden bliver ganske enkelt 
forandret og et bedre sted at 
leve, når der er en by på et 
bjerg i nærheden. Men jo 
længere væk, jo mindre er 
verden til at vandre i.  
Jo tættere byer 

og oplyste medmennesker, jo 
mere oplyst er verden ganske en-
kelt. Derfor betyder dit lys noget. 

Det er ganske naturligt, hvis 
mange oplever verdens mørke 
i form af terror, økonomisk 
krise, flygtningestrømme og 
anden utryghed. Men dit lys 
gør en forskel, når du lyser for 
andre. Det forandrer verden 
omkring dig.

Jesus opfordrer os til at lyse 
for andre frem for at sætte vort 
lys under en skæppe og måske 
tænke: ”Det betyder ikke noget. 
Mørket er så stærkt”. Jo, det be-
tyder noget, om vi sætter vores 
lys i en stage og lyser for alle.    

   For lyset er stærkest.  
    Det forandrer verden.  

     Lyset gør en forskel.

Poul A. Beck

Nu går vi den mørke tid i møde. 
Sommertiden slutter snart.  
Derfor handler dette nummer 
om lys, og om hvilken forskel 
lyset gør, og den forskel vi gør, 
når vi vender os mod lyset. 

I er verdens lys. En by, der lig-
ger 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. Mattæus 5, 14-15
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Hvis du vil bede
Jesus, vort hjertes håb,
du lever altid i os
og gennem dit Evangelium
siger du til hver eneste af os:
”Frygt ikke;
Jeg er med dig.”

Jesus, du vort hjertes fred,
dit evangelium kommer 
for at åbne vore øjne
for fylden i din kærlighed:
Den er tilgivelse;
Den er indre lys.

Br. Roger af Taizé

Lys for os 
Jesus Kristus, du verdens lys! 
Det går mod vinter  
og mørke dage, 
men jo mere det mørkner  
i vor verden, 
jo klarere stråler dit lys for os. 

Lys for os, når vi lider 
og famler efter en mening, 
vi ikke selv kan finde. 

Hjælp os til at se, 
at du er hos os som den, 
der helbreder, 
hellere end sårer, og tilgiver, 
hellere end straffer. 

Ja, giv os selv  
at lyse for andre, 
så ingen skal sidde alene  
med sin sorg og sit savn, 
men alle må vide sig inde 
under Guds kærlighed,  
der i dig lyser i verden 

       Holger Lissner.

Alle planter og næsten alt le-
vende vender sig mod lyset, mod 
solen. Vi har behov for lys for at 
kunne leve. Livets lys. 

En solsikke er en fantastisk plan-
te. Den vender sig gennem dagen 
mod solen. Om morgenen, når 
solen er i øst, så vender den sin 
store, smukke, gule blomst i den 
retning. Midt på dagen vender 
den sin krone mod syd.  

Til aften vender den mod vest. 
Den vender sig hele tiden mod 
lyset. Mod livet. På vor vandring 
gennem livet får vi lov at være 
solsikke-kristne, der kontinuer-
ligt vender os mod Lyset, var-
men og livet. 

Lad os leve som solsikken og 
vedvarende vende os mod lyset 
for at blive oplyst af Livets lys.

Poul A. Beck

”Se, Jeg er med jer. .”

Solsikkens holdning



Der var engang en konge, som 
havde 2 sønner. Kongen var 
ved at blive en gammel mand, 
og derfor tænkte han mere og 
mere på, hvem af hans sønner, 
der mon ville være den bedste 
konge efter ham.

Så en dag havde han fundet ud 
af, hvordan det skulle afgøres. 
Han kaldte på de 2 prinser. 
”Her får I hver en mønt af det 
pure guld. Nu vil jeg gerne se, 
hvem af jer der kan fylde min 
kongelige lade helt op for det 
beløb. Den, der kan, skal være 
tronarving og min ef-
terfølger.”

De 2 unge mænd fik 
travlt med at komme af 
sted ud i verden for at 
finde noget, der kunne 
fylde kongens lade. 

Den ældste søn be-
gav sig mod nord og 
kom på sin vej forbi 
en sukkermølle. Her 
havde man længe haft 
travl med alle de suk-
kerrør, som bønderne 
havde høstet og var 
kommet med. De var 
blevet presset i møllen 
for den dejlige sukker-
saft, og nu lå der bag 
møllen en stor bunke 
af tørre, udpressede 
sukkerrør-stokke, in-
genting værd.

”De fylder vel nok 
godt”, sagde den 
ældste søn, ”og så er 
de gratis” og for sin 
guldmønt lejede han 
en masse vandbøfler 

og kærrer til at køre rørene 
hjem på slottet. De blev fyldt 
ind i laden, og han kaldte på sin 
far: Se, far nu er din lade fuld. 
Giv mig bare kongetitlen med 
det samme!”. ”Vent lidt” sagde 
kongen ”og få nu tømt laden 
igen. Vi bør først se, hvad din 
bror vil fylde den med.”

Men han lod vente på sig. Den 
første bror følte sig mere og 
mere sejrsikker. Først da solen 
var lige ved at gå ned, kom 
den anden bror tilbage. Men 
han var ikke ledsaget af tal-

rige vogne, og der var ingen 
kærrer, og hans bror begyndte 
at håne ham: ”Se, hvor nyt-
teløs en bror han er: Han har 
spildt hele dagen og kommer 
hjem uden det mindste, der 
kan fylde laden!”.

Så bad lillebroren om at blive 
lukket ind i laden. De gik alle 
derind og stod i det store, 
mørke rum, der nærmest run-
gede af tomhed. Hvad nu? 
Man kunne nærmest ikke se 
noget; men så stak den yng-
ste søn sin hånd i lommen og 

fiskede et stearinlys 
op. Han tændte det, 
og da det rigtig be-
gyndte at brænde, 
nåede dets lys ud i 
alle ladens hjørner. 
Den mørke lade blev 
fyldt af et varmt lys.

På den måde blev 
det klart for kongen, 
hvem af hans sønner, 
der ville regere lan-
det bedst. Han sagde 
til sin yngste søn:  
”I stedet for at fylde 
laden med ubruge-
lige, tørre sukkerrør, 
har du valgt at fylde 
den med lys. Det er 
lige netop det, som 
alle mennesker har 
allermest brug for. 
Det er dig, min søn, 
der skal være konge 
efter mig.”

Livets lys er det vi 
mennesker har aller-
mest brug for, som 
den gamle konge 
sagde.


