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Exactly how dark is a plague of darkness? In the
Bible, darkness symbolizes spiritual ignorance.
Light symbolizes revelation from God.

THIS WEEK'S TORAH PORTION:
 Bo (בוא | Come)  
 Torah: Exodus 10:1-13:16
 Haftarah: Jeremiah 46:13-28
 Gospel: Mark 3:7-19

Darkness
The ninth plague on Egypt was the plague of
darkness. It was not normal darkness like that of
an eclipse. It was a supernatural darkness, "even a
darkness which may be felt" (Exodus 10:21). The
darkness persisted for three days. Not even
artificial lights such as lamps and torches could
pierce the blackness. The Egyptians stayed
indoors for the three-day duration. But the
Israelites had light.
The plague of darkness symbolized a defeat of
the Egyptian sun god, chief over the pantheon. It
also symbolized the spiritual darkness of Egypt.
Though the Israelites were the slaves and the
Egyptians the masters, the plague of darkness
illustrated that it was the Egyptians who were in
servitude. They were enslaved to the adversary
and their false gods. They were under the
dominion of the kingdom of darkness. Though
the Hebrews were slaves, they were spiritually
free. As servants of the truth, they were part of
the kingdom of light.
A person in spiritual bondage might not know (or will
not admit) that he is in bondage. He feels as if he is in
control of his life, calling the shots and making
decisions, but ultimately, he serves a great emptiness.
For example, a man with an alcohol addiction tells
himself that he could stop at any time, and that he
only needs a drink to "take the edge off." It is obvious
to everyone around him that he has a compulsive
disorder and his alcohol consumption is out of
control, but the man continues to deny the problem.
In the same way, human beings without faith and
without God live in a state of denial. They refuse to
admit that a great vacuum exists within them. Their
souls are starving for light, but they don't know it,
nor do they know how to feed it.
The Apostle Paul tells us to give "thanks to the
Father, who has qualified us to share in the
inheritance of the saints in Light. For He rescued
us from the domain of darkness, and transferred
us to the kingdom of His beloved Son, in whom we
have redemption, the forgiveness of sins"
(Colossians 1:12-14).

Hoe duister is een plaag van duisternis precies? In de
Bijbel symboliseert duisternis spirituele onwetendheid.
Licht symboliseert openbaring van God.
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 Evangelie: Markus 3:7-19

Duisternis
De negende plaag over Egypte was de plaag van de
duisternis. Het was geen normale duisternis zoals van
een zonsverduistering. Het was een bovennatuurlijke
duisternis, "zelfs een duisternis die kan worden
gevoeld" (Exodus 10:21). De duisternis hield drie
dagen aan. Zelfs geen kunstmatige verlichting, zoals
lampen en fakkels kon de zwartheid doorboren. De
Egyptenaren bleven drie dagen binnen. Maar de
Israëlieten hadden licht.
De plaag van de duisternis symboliseerde een neder-
laag van de Egyptische zonnegod, overste over het
pantheon. Het symboliseerde ook de geestelijke duis-
ternis van Egypte. Hoewel de Israëlieten de slaven
waren en de Egyptenaren de meesters, illustreerde de
plaag van de duisternis dat de Egyptenaren in slavernij
waren. Ze werden tot slaaf van de tegenstander en
hun valse goden gemaakt. Ze waren onder de
heerschappij van het rijk der duisternis. Hoewel de
Hebreeën slaven waren, waren ze geestelijk vrij. Als
dienaren van de waarheid, maakten zij deel uit van het
koninkrijk van het licht.
Iemand in geestelijke slavernij weet misschien niet (of
zal het niet toegeven) dat ie in slavernij zit. Hij voelt
zich alsof hij de controle over zijn leven heeft, maar
uiteindelijk dient hij een grote leegte.
Bijvoorbeeld, een man met een alcoholverslaving zegt
tegen zichzelf dat hij kan stoppen wanneer hij wil, en
dat hij maar een drankje wil om "het af te leren." Voor
iedereen om hem heen is het duidelijk dat hij een
verslaving heeft en zijn alcoholgebruik loopt uit de
hand, maar de man blijft het probleem ontkennen.
Op dezelfde manier leven mensen zonder geloof en
zonder God in een staat van ontkenning. Ze weigeren
toe te geven dat er een groot vacuüm in hen bestaat.
Hun ziel hongert naar licht, maar ze kennen het niet,
noch hebben ze weet van hoe zich te voeden.
De apostel Paulus zegt ons "de Vader te danken, die
ons bekwaam heeft gemaakt om te delen in de erfenis
van de heiligen in het Licht. Want Hij redde ons uit het
gezag van de duisternis en heeft ons overgebracht
naar het rijk van Zijn geliefde Zoon, in wie wij de
verlossing hebben, de vergeving der zonden "
(Kolossenzen 1:12-14).


