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Et gjenskinn fra den hellige 

2. Kor. 4,6: 6 For Gud, som sa: «Lys skal stråle fram fra mørket», han har også latt lyset 

skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. 

For Gud, som sa: «Lys skal stråle fram fra mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, 

for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram». 

Det lyser fra våre ansikter. Nå er kirka nesten lagt i mørke. Lysene er tent for at ikke mørket 

skal overvinne oss. Nå i natt når vi møtes merker vi at når vi står ansikt til ansikt så hviler det 

et lys over våre ansikter. Gud har satt det lyset. Et gjenskinn fra Den hellige. For vi er alle 

utrustet med en hellighet. Gud har sendt med ethvert menneske en hellighet. Den står hos oss, 

og vi fornemmer den allerede før vi står ansikt til ansikt. Det er som Moses opplevde det da 

han møtte den brennende tornebusken. Gud sa; «Moses. Ta skoene av føttene. For stedet du 

står på er hellig grunn» Når vi møter hverandre som menneske skal vi ha med oss den samme 

varsomhet og respekt. Når vi møter et menneske, står vi på hellig grunn. Det lyser hellighet 

fra et menneskes ansikt. Gjenskinnet fra vår skaper. Vi hører ham til. 

Guds herlighet lyser fram av Jesu ansikt. Vi merker at de som møtte Jesu ansikt reiste seg opp 

og tok tilbake det livet de hadde mistet. De møtte sin egen hellighet i hans. Gjenskinnet fra 

Kristi ansikt ser vi i ethvert ansikt på jord. Evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds 

bilde, sier Paulus.  

Hva er Guds herlighet som vi ser i Kristi ansikt?  

Nå i Olavsnatta, i Vaka, påminnes vi hvetekornets lov. Ved å gi sitt liv, så vokser noe mye 

større og rikere fram av livet. Dette er en hemmelighet i livet, som Gud selv viste oss den 

lange fredagen og på den herlige påskemorgen. Han ga sitt liv på korset for å vinne livet 

tilbake for oss alle. 

Gud kom til jord som vårt medmenneske i Jesus Kristus. En Gud som gir sitt liv for at vi skal 

leve. En Gud som gråter over de han mister. Noe annet hadde vært uutholdelig hvis vi skal 

kunne holde Gud for vår kjære Far. 

Han lar det lyse av våre ansikter. Et gjenskinn fra ham selv. For vi er hans. 

Skinnet fra Jesu ansikt. Gjenskinn av hverandres ansikt. « Lyset skinner i mørket, og mørket 

har ikke overvunnet det.» Joh. 1, 5  
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