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Men mørket er ikke mørkt for deg
Jeg kan si: «La mørket skjule meg og lyset omkring meg bli natt.»
Men mørket er ikke mørkt for deg,
natten er lys som dagen, mørket er som lyset. (Sal 139.11-12)

Det går mot årets mørkeste dag. Vendepunktet når solen snur. Men så mye som jeg ser fram
til og lengter etter lengre og lysere dager, kan det noen ganger kjennes godt å ha et mørke å
gjemme seg i.
Mørket gir pause fra overveldende inntrykk. Skjermer mot det som blir for vondt og tungt.
Skjuler det jeg skammer meg over. I mørket får ingen øye på min sårbarhet. Og i mørket
slipper jeg å se meg selv.
Om vi så oppsøker mørket, kommer ikke Jesus og jager oss med lyskastere og flombelysning.
Han lar seg ikke affisere av mørke. Jesus er verdens lys som ingen kan slukke. Han har styrke
til å se hva det skulle være. Han beholder oversikten. Han blir ikke forvirret eller rådvill.
Han er der i mørket sammen med oss, tar oss i hånden og går med oss. Gir oss så mye lys
som vi kan takle. Først og mest vil Han vi skal se er at vi er elsket, aksepterte og hører til hos
Ham. Alt annet vil Han vi skal se i lys av Hans kjærlighet.
Dere skal styrkes og få kraft, av den kraft som han i sin herlighet eier, så dere alltid er
utholdende og tålmodige. Og med glede skal dere takke Faderen, som satte dere i stand
til å få del i den arven de hellige får i lyset. For han har fridd oss ut av mørkets makt og
satt oss over i sin elskede Sønns rike. Og i ham har vi forløsningen, tilgivelse for syndene.
(Kol 1:11-14)
Om mørket er ufrivillig eller selvvalgt, delvis eller totalt. Vi er aldri alene. Mørket varer en
liten stund. Lyset er evig.
Må han, fredens Herre, gi dere sin fred, alltid og på alle måter. Herren være med dere alle!
Med vennlig hilsen

Anne Lise N.Theisen

