
Bibeltekst:  Joh.1,1-14 

Dag:  .Juledag 

Tema:  Vi såg hans herlegdom!  Var det når…? 

 

 
Det endar med eit vi!  ”Vi såg hans herlegdom!” 
Kven er ”vi”?  Er det oss?  Er me rett og slett målet for 
Johannesprologen sitt enorme sveip over tid og rom, historie og 
evighet, mørke og lys, skaping og frelse.  ”Vi såg hans 
herlegdom!”  Er det konklusjonen, målet, poenget, responsen?  Er 
det dit me skal førast denne juledagen?  Kvar gong dei første 
linjene i Johannesevangeliet opnar døra til mysteriet Gud og hans 
brann etter å nå oss med frelsande kjærlighet. 
 
”Vi såg hans herlegdom!”  Gjorde me det?  Kva tid då? Korleis? 
 
1.  Var det nå?  Er det når verselinjer og musikk får røra med 
oss.  Himmelske tonar driv jo og fyller øyregangane heile jula.  
Kanskje dei er augene me ser Jesu herlegdom med?  For mange 
er det musikken som opnar augene.  Julebudskapet får faktisk 
ikkje tak i oss før tonane smyg seg inn med vare instrument eller 
trengjer seg på med feite gospeltonar eller mektige oratorium.   
 
Eller er det andre sider av kunsten sin måte å opna auge på som 
gjer at me får sjå Jesu herlegdom?  Bildande kunst?  Litteratur? 
Julekrybber? Maria med barnet?  Barn som spelar og framfører? 
Eller er det poesien som treff? Poesien med rytme og bilde-
skapande ord tek tak.  Johannesprologen er poesi, rytme, musikk 
i seg sjølv og treffer oss på kanalar andre slags ord ikkje gjer. 
 
Eg har snakka med og lese om folk som oppdagar Jesu 
herlegdom gjennom kunst- og kulturbriller. Kunsten i kyrkja her 
gjer noko med oss! Og kven har ikkje kjent at barnetru og 
kunnskap om Jesus langs livet sin veg kunne bli fornya langs 
kulturelle veger.  Har det skjedd denne jula?  Kanskje i dag?  Vi 
såg Jesu herlegdom i kunsten sitt uttrykk og inntrykk? 

2.  Eller:  Var det når me såg lyset vinna over mørket? Vi såg 
Jesu herlegdom i alt det gode som fylgjer Jesu navn. Nokre ergrar 
seg grøne over alt som er mørkt og galt og seier at Gud neppe er 
både god og allmektig.  Andre av oss tykkjer at det gode si gåte 
er vel så stor som det vonde si gåte er.  Johannes utrykkjer noko 
av dette i det verset som er mest endra i Bibelselskapet si nye 
omsetjing.  Det er kort og godt to måtar å omsetja Joh.1,5 på. 
Gamlemåten: Og ljoset skin i mørkret, men mørkret tok ikkje imot 
det.  Og nyemåten: Lyset skin i mørkret, og mørkret har ikkje 
overvunne det.   
 
Førstemåten inneber å gje mørket i verda eit ansvar for å stengja 
av for lyset.  Andremåten betyr å framheva krafta i lyset og lyset 
som er sterkare enn all slags mørke. 
 
Mørkret har ikkje overvunne det…. 
At godheten fins, er ikkje det eit større gudsbevis enn vondskapen 
er det motsette?  Er ikkje inspirasjonen frå Jesu liv og forkynning 
eit større lysglimt i historien, enn alt det vanskelege og vonde som 
er gjort, også i Jesu namn, eller i kyrkja sitt namn?  Kampen 
mellom lyset og mørket er beinhard.  Anten det er når historien 
sine kamper rasar, eller i livet sine kriser og valg, der me står midt 
i kampen sjølv:  Mørkret har ikkje overvunne lyset.  Lyset fant 
vegen nettopp der det var mørkt og trøblete. Midt i nattens mørke 
blinker som et fyrlys Jesu navn.   
”Vi såg hans herlegdom” når me såg lyset vinna over mørket! 
 
3.  Eller var det når me såg skaparverket i sin storhet? 
Nokre får sterke, mest religiøse stunder i naturopplevingar. Bare 
tenk på Knut Jørgen Røed Ødegård som begeistrar fortel om 
verdensrom og stjernehimmel.  Eller dine eigne stjernestunder på 
ein fjelltopp eller ei strand, eller året sine skiftningar når nakne 
greiner vert knuppar og bladfargar som viser vår og sommar og 
hausten si grøde.  Skaparverket har dimensjonar og mysterium 
som tanken stadig kan utforska og livet bare få perspektiv av. 
 



For nokre er skaparverket ein døropnar inn til Jesu herlegdom.  
Det er den døra Johannes opnar på vidt gap i evangelieprologen 
sin.  Han kallar Jesus Ordet.  Det skapande ordet hos Gud i 
opphavet før og når alt vart til.  Svimlande perspektiv!  Min Jesus 
på halm og strå i krybba og på korset sitt nakne tre,  var med i 
viljen og krafta bak alt liv.  I skapinga sin morgon var Jesus i all 
sin herlegdom og med heile sin kjærleik.   
 
Dette budskapet treng eg, og verda treng det.  Det gjev ein 
dimensjon av tru og håp som vitenskapen si utforsking av 
tilværelsen ikkje maktar å få fram.  Personleg har eg ikkje hatt 
trøbbel med Darwin og evolusjonsteorien, så lenge han han ikkje 
vert ein isme som vil utelukka tanken om ein skapar.  Kvar dag 
ser eg nok av Skaparen i det skapte og trur godt at Gud som 
skapar og opprettholder bruker utvikling.  Og når deler av 
utviklinga kan virka tilfeldig, så støttar eg meg på Bibelordet som 
held fast det vitenskapen ikkje kan sei og eg heller ikkje alltid kan 
lesa ut av historien sin gang.  Gud ville verda og han ville meg.  
Ingen av oss er tilfeldigheter.  Me er skapt, sett og elska av Gud.  
For Jesus var og er der alt vert til!  ”Vi såg og ser  hans 
herlegdom.”  Johannes utvider trua vår og gjer ho ikkje forlegen. 
 
Ein konsekvens: 
Jorda er gammal, menneske ungt.  Reknar me om dei milliardar 
åra og seier at vår klode har eksistert i 365 dagar og netter, så 
har det moderne mennesket vore her i dei siste 20 minutta.  Eit 
lite pip av ei preik mot eit heilt år.  Tenk så mykje tid, og ikkje eitt 
menneske.  Ikkje ein mennesketanke.  Ikkje eit 
menneskeprosjekt.  Men var jorda øde og tom?  Nei, då!  Ei 
svimlande mengde soloppgangar og månenetter over eit 
myldrande plante og dyreliv.  Verda var vakker og bare Gud såg 
at det var godt, til han valde å skapa mennesket og dela gleda 
over det vakre med oss.   
 
Det er ikkje rart at kyrkjene ropar høgt i hop med miljørørsla.  
Korleis kan me la vera å sei at i det siste tisekundet av jordkloden 

sitt år har me menneske klart å gje jorda feber, og sånn kan me 
ikkje ha det.  Det står om framtida for jorda sine fattige og dei som 
kjem etter oss..  Det er ikkje bare eit miljøteknisk og politisk 
spørsmål, det er eit djupt moralsk. 
 
På klimatoppmøter når statane driv dragkamp om pengar og 
sender svarteper så fort dei kan rundt bordet, snakkar kyrkjene 
om det som skal seiast, om moral og rettferdighet.  Når 
statsledarar vaklar i motet og går for ørsmå steg i nødvendig 
retning, så har dei vel helst for tynt folkemandat bak seg.  Så 
kyrkja er nødt for å ropa om det skaparverket som Jesus var 
opphavet til.  Som Jesus døde for å setja fri. Der alle ting skal 
verta nye når evigheten skal tilbringast.  Så då får me som er 
hans kyrkje som sukkar etter det fulle barnekåret, me får ropa og 
kalla til mot og handling. Me vil ha ledarar som går føre, me vil 
sjølv gå vegen. Det hastar, det kostar, det nyttar.  Og i hjarta av 
dette: ”Vi såg Jesu herlegdom”, skaparverket er hans verk, og 
hans etterfylgjarar står vakt om det og skal svara for det. 
 
”Vi såg hans herlegdom!”  Var det i kunsten, i lyset, i 
skaparverket? 
 
4.  Eller var det i inkarnasjonen sitt under?  ”Og Ordet vart 
menneske og tok bustad mellom oss. Og vi såg hans herlegdom!” 
 
Gud valde å verta fullstendig eitt med sine skapningar.  Ein 
nyfødd i ei krybbe.  Ein gutt som måtte læra alt frå barnsbein av.  
Ein ungdom som frigjorde seg frå foreldre.  Ein vaksen som måtte 
sei ja til livskallet sitt.  Fullstendig eitt med oss.  Det er ikkje den 
ting i menneskelivet Jesus ikkje kjenner.  Det er ikkje noko i oss 
han ikkje bryr seg om.  Det er ikkje nokon synd han ikkje bar til 
korset.  Det er ikkje nokon bønn han ikkje høyrer.  ”Vi såg hans 
herlegdom”, han som er sant menneske og sann Gud, heilt og 
fullt bror og heilt og fullt frelsar.  Dette seier eg ikkje meir om, me 
syng det heile jula:  ”Me såg hans herlegdom” i inkarnasjonen sitt 
under, når Ordet hos Gud vart menneske mellom oss. 



5.  Eller var det når Ordet vart bibelordet?  Var det då me såg 
Jesu herlegdom?   Når historiane og forteljingane vart overleverte 
og vaks seg under huda på oss?  Som Johannes vitna om lyset, 
gjorde mor det.  Eller far.  Eller sundagsskulelæraren.  ”Jeg så 
ham som barn med det solrike øye, i regnbuens glans på de 
hjemlige høye; han kysset mitt kinn, og vi lekte med stjerne, mens 
korset sto skjult mellom løv i det fjerne”.  Etterkvart vart bibelordet 
om Jesus til Ordet om korset.  Det var der eg fekk sjå Jesu 
herlegdom.  Eg vart klar over kor høgt eg var elska og kor mykje 
det kosta då Ordet vart menneske.  Bibelordet vart det forkynte 
Ordet.  Plutseleg greip det, så eg såg Jesu herlegdom.  Det vart 
gudstenesteordet, liturgien å kvila i, nattverden å knela til.  Ordet 
om han som ga seg sjølv til soning for alle våre synder.   
 
For då vart det slik Johannesprologen dreg det fram mot poenget: 
”Vi såg hans herlegdom, ein herlegdom den einborne Sonen har 
frå Far sin, full av nåde og sanning.” 
 
6. Var det slik me fekk sjå Jesus herledom? Når nåden og 
sanninga fekk røra med oss?  Eller kan det skje nå?  For me 
lever ikkje særleg godt med halvsanningar om livet, ikkje ser me 
Jesus godt i dei heller.  Å leva godt med syndene våre er ikkje å 
leva godt.  Å bagatellisera og relativisera kva som er sant, hjelper 
ingen om det er aldri så moderne.  Å nedjustera den radikale 
nåden til bleik toleranse og terapeutiske klapp på aksla, rekk også 
så altfor kort.  Nei, Jesus var og er full av nåde og sanning.  Alt 
kan gjerast opp og verta nytt.  Han veit kva som er sant og vil 
likevel gje oss reservasjonslaus tilgivelse.  Det er det som er 
nåde.  Ufortent.  Dei som tok imot han ga han rett til å bli Guds 
barn, og vera fødd av Gud, som han. 
 
Ser du hans herlegdom?  Gå den vegen som er din for å sjå og 
erfara og tilbe. Gud er rik nok for alle som kallar på han, og 
Johannes-prologen opnar det vidaste rommet for dette.  La deg 
dra av poesi og kunst, av lyset i verda, av skaparverket, av 
inkarnasjonsunderet, av Gudsordet, av nåden og sanninga! 

 
 
 
 
 


