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Jordens salt og verdens lys

• Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal 
det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men 
kastes ut og tråkkes ned av menneskene.

Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke 
skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under 
et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i 
huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de 
gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

(Matt 5:13-16)



Hva er salt?

• Salt (NaCl) eller natriumklorid er enkel og billig å produsere, og 
det er en av de mest produserte kjemikaler i dag. Salt er 
nødvendig i fysiologiske prosesser hos både mennesker og dyr.

• Salt har vært brukt i tusenvis av år i matlagning og konservering
av matvarer.

• Gjennom tidene har salt vært brukt som betalingsmiddel, og det 
har vært gjenstand for kriger og opprør. Saltets store betydning 
kan spores i uttrykk som «ikke verdt sitt salt» og i den eldgamle 
skikken å gi besøkende salt og brød i velkomstgave. I antikken 
betalte grekerne for slaver med salt, og de romerske soldatene 
fikk egne saltrasjoner, salarium, som har gitt opphav til ordet 
salær. (SNL)



Du som konserveringsmiddel

• Jesus kaller oss å være salt som forvarer. Vi skulle være med å 
holde fast til Hans bud, og ikke la oss «forandre etter denne 
verden». 

• Alle har vendt seg bort, alle som en er fordervet. Det finnes ingen 
som gjør det gode, ikke en eneste. (Salme 14:3)

• Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds
herlighet. (Rom 3:23)

• De troende skal bevare sannhet og godhet i en falne verden.



Du som smakforsterker

• Når vi troende oppfører oss på måter som gjenspeiler Guds natur, 
fremhever vi forskjellen som Jesus gjør i våre liv.

• Vi har en kall å gjøre en forskjell: «Elsk deres fiender, gjør godt og 
lån bort uten å vente noe igjen. Da skal lønnen deres bli stor, og 
dere skal være Den høyestes barn. For han er god mot de 
utakknemlige og onde. Vær barmhjertige, slik deres Far er 
barmhjertig.» (Luk 6:35-36)

• Det som vi gjør ut fra Kjærligheten og nåden vi har allerede fått, 
skal ha en stor påvirkning til «smaken» av denne verden: å få 
Guds arbeid til å skille seg ut fra den normale måten å gjøre ting 
på.



Hva er lys?

• Lys, også kalt synlig lys, er elektromagnetisk stråling som 
menneskeøyet kan registrere. Lys kan også defineres som den 
sanseopplevelsen som synet oppfatter. (SNL)

• Lys gir altså oss mulighet å se. Også i det åndelige måte gir Gud 
som selv er lys (1 Joh 1:5) oss mulighet å se verden i Hans lys.



Hva er lysets kilde?

• For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det 
som er etter Guds gode vilje. Gjør alt uten murring og 
misnøye, så dere kan være uklanderlige og rene, Guds barn uten 
feil midt i en vrang og villfaren slekt. Dere stråler blant dem som 
stjerner på nattehimmelen når dere holder fast på livets ord, og 
da skal jeg få den ros på Kristi dag at løpet mitt og strevet mitt 
ikke har vært forgjeves. (Fil 2:13-16)

• Vi er kallet for å skinne. Lyset kommer da 
fra Gud, ikke fra oss, akkurat slik lyset til 
månen kan lyse opp natten men kommer 
ikke fra selve månen.



Å vandre i lyset

• Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi 
fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser 
oss for all synd. (1 Joh 1:7)

• Jesus kaller oss å vandre i Ham. Han selv er lyset, og i Han ser vi. 
Det innebærer en formaning og: å holde oss i lyset.

• Med å leve og vandre i Guds lys har vi og mulighet å fullføre
oppgaven Han ga oss: La deres lys skinne for menneskene, så de 
kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i 
himmelen!



Oppgaven er klar:
5 Så sier Gud Herren,

som skapte himmelen og spente den ut,
som bredte ut jorden og alt som spirer der,
som gir pust til folket på jorden
og ånd til dem som ferdes der:

6 Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd
og grepet din hånd.
Jeg har formet deg
og gjort deg til en pakt for folket,
til et lys for folkeslagene

7 for å åpne blindes øyne
og føre fanger ut av fengselet,
dem som sitter i mørke,
ut fra fangehullet.

(Jes 42:5-7)


