Joh.8,12: Jesus sagde: "Jeg er verdens lys; den, som følger mig, skal
aldrig vandre i mørket, men have livets lys."
Efteråret er den mørke tid, hvor lyset svinder. Men det gælder hele
året rundt, at hvis man lukker øjnene, så er det jo lige meget hvor
lyst der er rundt om, man lever i mørke.
Det gælder for mange, mange mennesker: Djævelen har gjort dem
blinde. Blinde for lyset i Jesus Kristus. Ja, sådan er vi faktisk alle af
naturen:
Det eneste, der kan åbne et menneskes øjne for verdens lys, det er
Guds egen Ånd. Kun han kan gøre det under, at vi får vores syn, så
vi kan se lyset, tro på lyset og leve i lyset, der skinner fra Jesus
Kristus.
Mange ser ikke dette lys, eller ser det meget dårligt. Er dit kristenliv
også bare gammel vane? Er din bøn og din kirkegang kun rutine?
Eller gør du disse ting, fordi du har set lyset? Jesus Kristus som dit
lys, dit eneste håb?
Selv i mange kristne sammenhænge er det som om man har glemt
det. Man tér sig som om man ikke rigtig tør tro, at Jesus Kristus har
noget at sige ind i den moderne tilværelse. Men da er det Djævelen,
der er på spil. Den Onde, der igen vil forblinde os og lukke vore
øjne, så vi kun ser mørket, og til sidst tror, mørket er alt, hvad der
findes.
Derfor trænger vi til at søge ind under Ordets forkyndelse. Ikke af
tung, gammel tradition, men fordi vi trænger til, at Guds Ånd får fat
i os og oplyser os. River os ud af forblindelsen og åbner vore øjne
for Jesus Kristus, så han må være lyset for os. Lad os bede og ønske
for hinanden, at Guds Ånd må sænke sig over os dette efterår, så
mørket må vige, og Jesus Kristus stå som solen på vort livs himmel.
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Jesus på min vej mig leder.
Tale ved: ungdoms- og
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Daniel Præstholm, Grindsted.
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Østergade 20, Rødding, Spøttrup.
Tale ved: pensioneret rejsesekretær
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Der kan købes kaffe og the hver aften.
Efter kaffepausen vil der være eftermøde.
Der er også mulighed for at købe bøger, cd’er m.m.
Der er også indsamling hver aften, torsdag aften vil indsamlingen gå
til børnearbejdet i kredsen.
(Dfs – Danmarks folkekirkelige søndagsskoler).

Møderne er arrangeret af Indre Mission i Skive kredsen.

Jesus på min vej mig leder,
han er hyrden, jeg hans lam;
han har fulgt mig alle steder,
selv hvor jeg ej fulgte ham;
når jeg hviler ved hans hjerte,
synker al min byrde ned;
/:har end vejen angst og smerte,
tryg hos Jesus jeg mig ved.:/
Jesus på min vej mig leder,
bærer mig, når jeg er svag;
trykker korset, og jeg beder,
skyder palmer det en dag.
aldrig vil i nød han slippe,
himmelmanna sender han,
/:følger mig som Israels klippe,
slår jeg, får jeg livets vand.:/
Jesus på min vej mig leder,
hvilken dyb af kærlighed!
Han om himmelhåbet freder,
vinker opad mine fjed;
og når dødens mørke kommer,
tænder han det nye lys,
/:livets sol og livets sommer
følger dødens kuldegys.:/
Fanny Crosby

