Høst- eller vårmørke?

Det er én stor forskjell på høsten og våren. Begge er delvis mørke, men bare én av dem går mot
lysere tider. Mot varme og liv. Det er derfor folk flest holder en knapp på våren. Når sola plutselig
begynner å titte frem i mars/april virker det som en evighet siden sist den varmet. Du vet «#den
følelsen» når sola varmer så takplater og takrenner knitrer og en knallblå himmel kun er delt av
kondensen bak et og annet charterfly. Selv om lyset er bra, finnes det jo også ubehagelige sider ved
det. Alle som har stirret rett på vårsola vet dette. Lyset avslører alt, mens mørket gjemmer.. for en
stund i hvertfall. Alle flekkene på vinduene som du trodde var borte blir synlige når vårsola begynner
og skinne. Og når restene av den siste snøen smelter bort dukker skitt og søppel, og alt som lå der før
vinteren satte inn, opp. Alle de tingene i våre liv som trives i mørke, men ikke tåler dagens lys.
Vi har alle vår del av solskinn og mørke i oss, godt og ondt. Hvordan er det med ditt mørke, er det
høst- eller vårmørke? Blir det mørkere eller lysere med tiden? Vi trenger uansett en lyskilde utenfor
oss selv. En av titlene Jesus bruker om seg selv er; Verdens lys. Selv når jeg tar imot ham og blir en
kristen blir ikke livet problemfritt av den grunn. Jeg vil fortsatt ha sprik mellom ideal og virkelighet,
men den endelige kampen er over, den er vunnet. Litt etter litt går det mot lysere tider, til tross for
kuldeperioder og dager med slaps. Selv om det skulle komme mørke dager så vet jeg at det er
vårmørke, det vil forsvinne, det vil måtte vike plass for solen der fremme. «Jeg er verdens lys. Den
som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys» Joh. 8,12
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