
Lys for alle:
Jesus sa at menneskene var Jordens lys. Da må vi alle være lys for alle. 
Alle som tror på Gud, og har Jesus i hjertet, de må være lys for alle, og gå 
foran med et godt eksempel. Det er hva Jesus vil.
Det gjør godt å få gode ord fra mennesker. Det er balsam for kropp og sjel. 
Vonde ord derimot vekker harme. Det er ikke godt å bli sint. Da kan man 
såre et menneske, og det er ikke hva Jesus vil. Blid vred, men synd ikke. 
Det er gode ord fra Bibelen. Det er fullt mulig å bli sint uten å såre noen, 
men det krever stor selvbeherskelse. Jeg har selv problemer med 
beherskelsen når jeg blir sint, men som regel går det bra. Det er en vond 
følelse når man har såret noen som er nære venner, men gode venner kan 
bli sint på hverandre, men mesteparten av tiden er det gode ord som 
kommer fra gode venner. Ta godt vare på gode venner, for de er en kilde til 
et godt liv. Vær lys for hverandre, for det er nok vondskap på Jorden 
allerede. Elsk hverandre, sa Jesus, og det er en særdeles god leveregel. 
Kjærlighet gjør sterk, men hat splitter. Unngå i det aller lengste å hate 
noen, men si likevel akkurat hva du mener. Da vil du være et lys for alle. 
Bli sint, men synd ikke. Å ha en god selvkontroll er viktig for å være et 
lys. Se heller på det positive, og ikke på det som er negativt. Kanskje du 
skal hoppe over å se på de tradisjonelle nyhetene i dag, for der blir du foret 
med negativt stoff. Se heller en god film sammen med gode venner. Det er 
mye bedre.
Jesus er lys for alle, for han elsker alt og alle over alt. Tenk at i et sort hull 
er det små mengder lys. Da vil det si at totalt mørke ikke finnes. Kanskje 
en engel er det samme som en lys-partikkel? Da er det engler over alt, og 
de vil aldri forsvinne. Det er myriader av engler. Det vil si at det er 
uendelig antall engler i universet, og i tillegg så er universet også uendelig. 
Englene er lys, og de lyser for alle. Hvem setter vel et stearinlys under 
bordet? Nei, sett lyset på bordet slik at det skal lyse for alle som er til 
stedet. Prøv så godt du kan å være et lys for alle, og se det positive i alle 
mennesker. Dette er meget vanskelig, men det er ikke umulig. Alt er mulig 
for den som tror på Gud, for ingenting er umulig for Gud.
Det gjør godt å si gode ord til menneskene, og det gjør dem godt også. 
Positivitet er viktig for at livet på Jorden skal fungere. De som kriger rundt 
om i verden, de gjør kanskje bare en jobb som soldater, men de som er 
terrorister, de skal Gud fjerne fra Jorden. Mennesker er ikke tjent med å ha 
terrorister på Jorden. De gjør livet ulevelig for uskyldige mennesker, og 
det er ikke meningen med livet. La englenes lys få skinne i stedet. Amen.
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