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PREKEN

1.

HVA ER STERKEST AV LYS OG MØRKE?

Jeg har vært litt opptatt av lys og mørke denne adventstida. Hva er sterkest av lys og mørke?
Det kan livet virkelig gi oss noen grunner til å lure på. La oss starte med et rent fysisk
eksperiment, en test rett og slett.
 Først lar vi det være lyst i rommet. Og inne i denne svære bøtta her er det mørkt. Vil
noen komme å sjekke det? (Et barn sjekker det… Er inni/titter inn og kommer ut
igjen) Der er det mørkt, ja. Hva vinner av lyset og mørket når jeg løfter opp denne
bøtta? Vil mørket inne i bøtta bre seg utover i rommet eller vil lyset lyse opp der det
var mørkt? Jeg tror vi har en ide men la oss se. Lyset lyser opp der det var mørkt.
 Så må vi kjøre en mottest. Vi lager det så mørkt som vi klarer i rommet og så setter vi
et lys under bøtten. Hva skjer hvis vi løfter bøtta nå da? Vil mørket i rommet gjøre
lyset mindre eller vil det lille lyset bre seg utover i rommet? Igjen har vi nok en ide på
dette, men la oss se. Lyset vinner igjen! Selv et lite lys kan vinne over mye mørket.
Lyset rett og slett knuser mørket i duell.

2.

MØRKET PÅ JORD

Jo, eldre vi blir jo mer kjenner vi til hva mørket på jord kan være. Men jeg tror dere barn og
unge egentlig vet nokså mye om mørket også. Og da tenker jeg ikke på at det er mørkt ut pga
årstiden. Mørket kan være triste ting som sykdom og død. Det kan være onde ting som
mennesker gjør mot hverandre. Krig og hat hvor uskyldige blir drept i tusenvis. Det kan være
krangel om penger eller hvem som skal bestemme og hvordan ting skal gjøres. Eller at veldig
mange sulter og lider nød. Det kan være mobbing - at noen ikke har venner og fryses ut og er
alene. Mørket på jord kan jo også skje i familiene våre der vi egentlig er mest glad i
hverandre. F eks at foreldre ikke vil bo sammen lenger. Kanskje er det aller vanskeligste
mørket at vi ikke liker oss selv og skulle ønske vi var annerledes på en eller annen måte. Sånn
er livet på vår jord. Det vet vi så altfor godt.
Da er det viktig å tenke på lyset. Selv et lite lys kan gjøre noe med masse mørke. Litt godhet
og kjærlighet kan gi håp og nytt mot på livet for noen som synes livet er vanskelig. En god
venn kan bety mer enn alle de andre som mobber. Litt av våre penger til de som lider nød kan
gi mat og medisiner så de kan greie å leve videre.
Våre ord til hverandre kan være lysstråler som vinner over mørket. Hvor godt er det ikke å bli
møtt med gode og glade ord når vi møter andre. Hvor godt er det ikke å få høre omsorgsfulle
og oppmuntrende ord når vi har dumma oss ut, er lei oss, slitne eller føler oss alene. I Salomos
ordspråk i bibelen, skrevet av den vise kong Salomo, står det: ”Uro i hjerte tynger mannen, et

godt ord gjør ham glad”(12,25). Og et annet sted sier han: ”Milde svar demper sinne, sårende
ord vekker harme”(15,1). Våre ord kan være negative og sure, kranglete og vonde, som
styrker mørket og gjør det vanskeligere for lyset å vinne rundt oss. Men våre ord kan også
være lysstråler for oss selv og de vi lever sammen med og møter på vår vei. Lysstråler som
vinner over mørket sprer lys og varme.

3.

DET STORE LYSET

Vi feirer jul på den mørkeste tiden av året. Det får frem at jula handler om lyset som kommer
til jord og vinner over mørket. I adventstida, ventetiden før jul, tenner vi stadig flere lys, for å
forberede oss på det store lyset som tennes julenatt.
Jesus kom som et lys fra himmelen. Som en som vil gi oss tro, håp og kjærlighet. Som vil si
oss at lyset er sterkere enn mørket, at kjærligheten er sterkere enn hat, at tilgivelse og nåde
kan endre på vonde ting som vi gjør mot hverandre og mot Gud. Jesus brukte hele livet sitt til
å fortelle om lyset, kjærligheten og tilgivelsen. Og han til og med døde bare for å vise oss det
på den beste måten. For å tenne et lys der det er aller mørkest, i dødens mørke. Også der skal
lyset og livet vinne til slutt.
I juleevangeliet synger englene. ”Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant
mennesker som Gud har glede i.” Gud har glede i oss. Han gleder seg over deg og meg. Det er
utrolig bra. Gud i himmelen har sin glede i deg og meg. Og da ønsker han oss alt godt.
Englene samler det i ønske om fred. Om fred på jord. Om at lyset skal vinne over mørket i
være liv. Med våre ord, med hvordan vi behandler hverandre og lever sammen.
Men ønske om fred på jord er også å leve i fred med Gud, vår skaper. Og det er det viktigste
Jesus gjorde for oss. Han har gitt oss fred med Gud. Ingen er vel et sterkere forbilde og
inspirasjon for oss i denne verden til å leve i kjærlighet, til å spre lys, varme og tilgivelse, enn
Jesus. Men lyset som tentes julenatt, er mer enn et moralsk godt forbilde. Livet som startet i
krybben julenatt var allerede da rettet inn mot langfredag og påskenatt. Til korset og
oppstandelsen. For det mørket som skiller oss fra Gud, han som er bare lys og ikke tåler
mørket, nemlig syndens mørke, det splittet Jesus. Det mørket, syndens mørke, som vi ikke
greier å gjøre noe med selv, det sonet Jesus for med sitt lys og tente et nådens lys som tar oss
helt hjem til Gud.
Det store lyset julenatt, som kommer med det lille Jesus-barnet, det gir oss fred med Gud, det
frelser alle som tar det til seg. Det store lyset julenatt lyser for hele vår verden med bud om
fred med Gud og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i. Vi kan tenne vårt lys for
evigheten hos Jesus, og vi kan tenne vårt lys hos ham for å være små lys for hverandre i vår
hverdag.

