
 

 

Det gode liv i lyset! 

 
Innledning: Det merkes godt, og det gjør godt, at dagene blir lengre og lyset kommer 
tilbake. Mørketiden oppleves tung for mange, det er som om livet går litt på sparebluss. 
Tekst; 1JOH 1: 5-10 
 
Gud er lys og lys er godt 
De første ordene Bibelen legger i Guds munn, er ordene; «Det skal bli lys!», og så 
fortsetter det; «Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket..» At Gud er lys 
handler både om Hans Herlighet og Hans hellighet. Gud er annerledes, og Han er det 
motsatte av alt mørke, all synd og urenhet. I dette brevet holder Johannes sammen Guds 
karakter og vesen med hvordan vi er kalt til å leve. Og det er utfordrende. 
Til samtale: Hva betyr lys og varme i ditt liv, sånn rent menneskelig? Hva legger du i dette 
at Gud er lys, hva betyr det for ditt liv? 
 
Om konsekvensene av synd 
Det som ifølge Bibelen ødelegger både vårt fellesskap med Gud og med hverandre, er 
synd. Det nytter ikke at vi ikke liker ordet, og at vi er leie av å høre om det. Hver dag gjør 
det sin skadelige virkning i alle former for relasjoner og fellesskap. Men, og det er viktig, 
synd er mer enn enkelthandlinger, det ligger dypere, og det kan også beskrives som å 
«bomme på målet». 
Til samtale: Hva tenker du først på når du hører ordet synd? Har du erfart hvordan synd 
kan skade relasjoner og fellesskap? 
 
Gjenopprettet fellesskap og et godt liv i lyset 
To viktige uttrykk i teksten gir oss nøkkel til det gode livet i lyset. Det ene lyder slik; 
«Men dersom vi bekjenner våre synder..», og det andre; «Men dersom vi vandrer i lyset..». 
Bibelens herligste budskap er ordet om syndenes forlatelse. Alle som gir Gud rett, og gjør 
opp, får del i Jesu fullkomne oppgjør med all synd, skyld og skam. Og for alle som får del 
i denne ufortjente nåden, følger et nytt liv, en ny vandring om du vil. Som det før var 
naturlig å leve og praktisere mørkets gjerninger, er det nå naturlig å leve i lyset og 
praktisere lysets gjerninger.  
Å bekjenne sin synd for Gud gir fellesskap med Ham. Og å gjøre opp oss mennesker 
imellom, bygger det gode slitesterke fellesskapet vi alle lengter etter. Vi blir aldri perfekte 
her, men vi kan leve ekte liv i åpenhet og raus tilgivelse. 
Til samtale: Har du opplevd hvordan bekjennelse skaper frigjøring og frimodighet både i 
forhold til Gud og til andre mennesker? Del erfaringer med hverandre. 




