
2. Søndag etter jul 

Vi har bibelen. I bibelen har vi det gamle testamentet og det nye testamentet. I 
dette nye testamentet har vi fire første bøker som heter evangelium. Og det betyr 
et evangelium om Jesus skrevet av fire evangelister. Den hellige Matteus har 
skrevet evangelium i 28 kapiteler at Jesus var født i en jødisk familie men de 
kun ikke gjenkjenne i ham Messias i stedet har de korsfestet ham. Den hellige 
Markus har skrevet evangelium i 16 kapiteler til de konverterte jøder og ble 
troende at de er på vei til det evige liv. Den hellige Lukas har skrevet 
evangelium i 24 kapiteler til de hedninger, som kjenner ikke om Kristus at han 
er den verdens Frelser. Den hellige Johannes har skrevet evangelium i 21 
kapiteler til do kristne og det er en vanskelig tekst helt fra begynnelsen på grunn 
av mange vanskelige ord, tegner og symboler han bruker. Alt til nå er en liten 
introduksjon å forstå dagens evangelium. 

Alt har sin tid. Vi katolikker tror på at alt begynner i Gud vår Herre Jesus 
Kristus Fader. De første ordene i evangeliet prolog ifølge den hellige Johannes 
er assosiert med begynnelsen av Bibelen med den første Mosebok, som 
beskriver ledelsen av verden og mennesket ut av kaos, intet, tomhet. Den første 
Mosebok viser rekkefølgen og skjønnheten i verden, og den hellige Johannes 
åpner for oss hele dybden i Guds liv. Hvis vi kan forstå det, da kan vi forstå 
denne evangelisten. Prologen forteller om hva som var med Gud og i ham. 
Bibelforskere bruker ikke navnet Jesus Kristus, ikke engang i de skriftstedene 
som snakker om hans historiske aktivitet. Den hellige Johannes skriver om 
Ordet som eksisterte før verden eksisterte, før tiden begynte, og beskriver 
forholdet som Ordet har til Gud, verden og mennesker. Å forstå det, trenger vi 
hjelp fra Den Hellige Ånd. 

Forholdet mellom Ordet og Gud er tidløst, intimt og forutsetter full likhet, derfor 
kan det avsløre Guds ære for mennesker. Den har en avslørende og reddende 
karakter. Det er spennende å forstå at Ordet er formidler av skapelse, liv og lys. 
Det er Ordets kraft. Ved å akseptere Ordet blir vi Guds barn. Faktisk 
gjennomsyrer detter ordet hele frelseshistorien og gir den meningen som Gud 
Fader har ment. Det vekker og styrker vår tro. Derfor vår samling her i kirken 
har en god mening. 

Gud tar mennesker ut av syndens kaos, som om han skapte dem på nytt. Det gir 
liv, men det er ikke naturlig, men overnaturlig liv, som gjennom Ordet blir alle 
troendes lodd. Jesus kom og kommer fremdeles til sitt eget, men folk tilpasser 
alt, og hans største gave blir avvist. For de som tar imot ham, gir han mye mer 
enn de kan forestille seg. Derfor kommer vi til ham som ga oss et liv her i 
verden og gir oss evige liv. 



Grunnlegger den hellige Arnold Janssen, hadde den praksis å lese denne teksten 
fra den hellige Johannes evangelium, hver dag i sitt hus og det var den grunn å 
navne den Selskap - det Guddommelige Ords Selskap (SVD), hvem jeg tilhører 
til. Derfor denne teksten er veldig nær til meg, derfor tenkte å ha over vårt 
krybben en tittel: Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. 

I kort sagt, Ordet var i begynnelsen hos Gud. Og ved ordet ble alt skat. Ordet ble 
menneske og bodde blant oss som Jesus fra Nasaret. I ham har vi blitt Guds 
barn. I ham valgte Faderen oss selv før verdens skapelse. I ham har vi blitt fylt 
med alle velsignelser fra himmelen. Himmelske Far ga oss ånd av visdom og 
åpenbaring ved å kjenne Kristus, slik at vi kjenner ham dypere og dypere. Gud 
inviterer oss i dag å kjenne ham mer og mer i hans Ord og i denne hellige 
sakrament. Hvis vi forstå det, det er jul i hver messe.  

La oss be til Gud for at vi alltid kan prise ham med ord og handling i vårt liv her 
på jorden. At ved å lese og høre på hans ord i bibelen, kan vi forstå hans 
miskunnsrikehjerte. Endelig la oss be fra vårt hjerte til Guds hjerte. La Guds ord 
bli lysen og veien for vårt liv. Amen  
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