
Intro til prekenen:  

Tenn lys Må alle dele håpet så gode ting kan skje.  
Tenn lys: Må jord og himmel møtes.  

– Er det mulig?  

Tenn lys for dem som viser omsorg og alltid bygger 
bro. Det er en vakker salme. 

Innledning til prekenen: Herren er ikke sen med å 
holde sine løfter. Han er tålmodig med oss. han vil 

ikke at noen skal gå fortapt, men vende om, Leste vi, 
Og så sang vi: Så mange håp er døde! Ja det kan 
oppleves slik nå. Vi opplever tre kriser på en gang: 

Pandemien, Økonomisk krise og Klimakrise. 

Prekenteksten i dag handler om en mann som var 
annerledes, han var en budbærer. Han sa at nå snart 
skal det skje det alle hadde ventet på i hundrevis av 
år. Han kledde seg merkelig og oppholdt seg ute i 

ødemarken. Kanskje vi opplever litt av ødemarken 
også nå. En annen form for ødemark, men.. Den som 
har ører, Hør! 

Det står skrevet i evangeliet etter Markus  

i det 1. kapittel: (1-8) 
 
Her begynner evangeliet om Jesus Kristus,  

Guds Sønn. 
     2 Hos profeten Jesaja står det skrevet: 
           Se, jeg sender min budbærer foran deg, 

           han skal rydde veien for deg.           
     3  En røst roper i ødemarken: 
           Rydd Herrens vei, 

           gjør hans stier rette! 
 4 Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og 
forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for 

syndene.  5 Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut 
til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av 
ham i Jordanelven.  6 Johannes gikk kledd i en 

kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og 
han levde av gresshopper og villhonning.  7 Han 
forkynte: «Det kommer en etter meg som er sterkere 

enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og 
løse sandalremmen hans.  8 Jeg har døpt dere med 
vann, men Han skal døpe dere med Den hellige 

ånd.» 

Slik lyder det hellige evangelium. 
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Intro to the sermon: 

Light the candles: May everyone share hope  
so good things can happen.  
Light candles: May earth and sky meet. -  

Is it possible? 
Light candles for those who show care and always 
build bridges. This is a beautiful song. 

9 The Lord is not slow about his promise, but he is 
patient with us, he does not want any to perish, but 
to repent. We read, And then we sang: So many 
hopes are dead! Yes it can be like that now. We are 
experiencing three crises at once: the Pandemic, the 
Economic Crisis and the Climate Crisis. And our 
hopes dies. 

The sermon text today is about a man who was dif-
ferent, he was a messenger. He said that the salva-
tion is coming and that is what people had waited for 
in many hundreds of years. He dressed strangely and 
stayed out in the wilderness. Maybe we're experienc-
ing a bit of wilderness even now. Another kind of 
wilderness, but .. You who have ears Listen!  

The gospel according to Mark 1: (1-8) 

1 The beginning of the good news of Jesus Christ, 
the Son of God. 
  2 As it is written in the prophet Isaiah, 
 “See, I am sending my messenger ahead of you, 
  who will prepare your way; 
 3 the voice of one crying out in the wilderness: 
  ‘Prepare the way of the Lord, 
  make his paths straight,’ ” 
4 John the baptizer appeared in the wilderness, pro-
claiming a baptism of repentance for the forgiveness 
of sins. 5 And people from the whole Judean coun-
tryside and all the people of Jerusalem were going 
out to him, and were baptized by him in the river 
Jordan, confessing their sins. 6 Now John was 
clothed with camel’s hair, with a leather belt around 
his waist, and he ate locusts and wild honey. 7 He 
proclaimed, “The one who is more powerful than I, 
is coming after me; I am not worthy to stoop down 
and untie the thong of his sandals. 8 I have baptized 
you with water; but he will baptize you with the Ho-
ly Spirit.” 

The Gospel of the Lord 

Den Norske Lutherske Mindekirke  
 Pastor Anne Brit Aasland 
 6. des 2020     2 advent 

The Norwegian Lutheran Memorial Church  
 Pastor Anne Brit Aasland  
Dec. 6, 2020     2 Advent 



Prekenen 

Omvend dere, sa Johannes. Og folk kom frivillig og 

bekjente sine synder og fikk tilgivelse. Er dette 
aktuelt fremdeles? Er ikke den slags gått ut på dato? 
Da jeg var ung i Norge, husker jeg vekkelses-

predikantene som appellerte til folk om å omvende 
seg på bedehusene, Amerikanske predikanter kom 
også, og så gikk folk gråtende fram og knelte og 

omvendte seg og siden tilhørte de den omvendte 
flokk.  Og de andre, de ikke omvendte, de fortsatte å 
synde. Men for meg opplevdes dette rart og ofte helt 
feil. For på Vest og Sørlandet i Norge, det ble et 

sterkt skille mellom de omvendt og de ikke 
omvendte. Det var noe som ikke stemte. Så begynte 
jeg å studere teologi og lærte at Jesus elsker alle like 

høyt og omvendelse er noe vi kan gjøre hver dag. 
Men i dåpen fikk vi Guds løfte om at Gud skulle 
være med oss alle dager.  

Men ofte vet vi ikke hva som er rett og hvordan vi 

skal oppføre oss. Forskjellige grupper har funnet på 
forskjellige regler. I Norge laget de ikke bare 10 
bud, men 11. og 12 og 13. bud, Noen sa: Du skal 

ikke danse, selv om det står mange steder i Bibelen 
at folk danset av glede. Du skal ikke drikke vin selv 
om Jesus laget vann til vin. osv 

For meg ble dette veldig rart, men jeg hadde fått det 

med meg at Jesus skulle vise meg hvem Gud var og 
jeg oppdaget at Jesus var forferdelig menneskelig. 
Han gråt, han ble trøtt, ja han ble til og med sint og 

det uten å synde, med andre ord: Mange av de 
tingene vi sier og gjør – er ikke galt, ofte er det mer 
galt å sitte stille og ikke si eller gjøre noen ting.  

Å leve som en kristen vil si å ta livet på alvor, ikke 

leve på en løgn og måtte late som om alt er bedre 
enn det er. Vi har lov til å snakke sant om sorgen og 
redselen og tvilen og uroen og alt det som er vondt 

og vanskelig og allikevel eie håpet om at det vonde 
aldri vil seire, for skaperen vår har vunnet over all 
ondskap. Og han er tålmodig med oss. Han kan 
skape noe nytt - også i dag. Så det å leve som en 

kristen er å vende om hver dag, gå i en ny retning, 
finne nye løsninger, skape nye håp og drømmer, lage 
planer som vi forøker å gjennomføre. Ta ansvar for 

oss selv og for hverandre, hjelpe hverandre og ta 
vare på miljøet og jorda vi lever på, og ikke være 
redde, men samarbeide med alle gode krefter! Vi er 

nemlig skapt i Guds bilde alle sammen og vi har 
skaperevnen i oss. Men vi er forskjellige og har 
forskjellige evner, egenskaper og personlighet, så 

alle skal ikke gjøre det samme.  

Sermon 

Repent, said John. And people came voluntarily and 
confessed their sins and received forgiveness. Is this 
still relevant? Isn't that kind of out of date? When I 
was young in Norway, I remember the revival 
preachers who appealed to people to repent in the 
houses of prayer, American preachers also came, 
and then people went crying and knelt and repented 
and then they belonged to the converted flock. And 
the others, they did not repent, they continued to sin. 
But for me this was experienced as strange and often 
completely wrong. For in the West and South of 
Norway, there was a strong distinction between the 
converts and the non-converts. There was something 
wrong. Then I started studying theology and learned 
that Jesus loves everyone equally and repentance is 
something we can do every day. But in baptism we 
received God's promise that God would be with us 
every day. 

But often we do not know what is right and how to 
behave. Different groups have come up with differ-
ent rules. In Norway they made not only 10 com-
mandments, but 11th and 12th and 13th command-
ments. Someone said: You shall not dance, even 
though it is written in many places in the Bible that 
people danced for joy. Thou shalt not drink wine, 
though Jesus made water into wine. etc. 

To me this was very strange, but I had it in me that 
Jesus would show me who God was and I discov-
ered that Jesus was terribly human. He cried, he got 
tired, yes he even got angry and that without sinning, 
in other words: Many of the things we say and do - 
are not wrong, often it is more wrong to sit still and 
not say or do anything. 

To live as a Christian means to take life seriously, 
not to live on a lie and have to pretend that every-
thing is better than it is. We are allowed to speak the 
truth about sorrow and fear and doubt and unrest and 
all that is painful and difficult and yet possess the 
hope that evil will never prevail, for our Creator has 
won over all evil. And he is patient with us. And he 
can create something new - even today, So to live as 
a Christian is to repent every day, go in a new direc-
tion, find new solutions, create new hopes and 
dreams, make plans that can be realized. Take re-
sponsibility for ourselves and for each other, help 
each other and take care of the environment and the 
earth we live on, and do not be afraid, but cooperate 
with all good forces! We are created in the image of 
God all together personalities, and we have the crea-
tive power in us. But we are different and have dif-
ferent abilities and tasks and personality, everyone 
should not do the same. 
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Men sammen kan og skal vi klare å skape en litt 
bedre verden. Vi trenger ikke leve slik vi levde før. 

Nå ser vi konsekvensen av våre og andres 
gjerninger. Vi trenger ikke være så forferdelig 
moderne hele tiden, vi trenger ikke være så 

kjedelig materialistiske, eller gammeldagse heller. 
Men vi kan finne tilbake til det menneskelige, for 
da Gud ville vise oss hvem og hvordan han var, så 

kom han ned på jorden og ble menneske. Så la oss 
anerkjenne det menneskelige og la os lete etter de 
ekte og gode og evige verdiene! For det er det vi 

innerst inne lengter etter og lever for, for vi trenger 
kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, 
godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. 

Slike ting rammes ikke av loven! Sier Paulus i 
Galaterbrevets 5. kapittel. Og da snakker han om 
Den hellige Ånds frukter. Med andre ord: han 
snakker om hva som skjer når Guds Ånd er nær og 

vi lar oss påvirke av ham. Johannes døpte med 
vann, men Jesus døper med Den hellige Ånd.» 

Nå er tiden inne for omvendelse og tilgivelse. Nå 
er tiden for å vente på at Herren skal komme og 

sette oss fri, reise oss opp og åpne våre blinde øyne 
og bryte alle lenker som hindrer oss i å gjøre godt. 
Slik som jeg snakket om forrige søndag. Nå er 

tiden inne for å snakke sant og snakke ut og 
samtidig ikke fordømme, men gi hverandre 
mulighet til å omvende oss uten å gjengjelde vondt 

med vondt.  

Nå er ikke tiden for hevn, men for tilgivelse, 
omsorg og neste-kjærlighet. Nå er tiden inne for å 
gå en annen vei - sammen, og begynne på nytt 

hver dag, finne nye veier, nye løsninger og nye 
muligheter sammen – i familien, i venneflokken, i 
kirken og i samfunnet. 

Lever vi ved Ånden, så la oss også vandre i 

Ånden. 26 La oss ikke være drevet av tom 
ærgjerrighet så vi utfordrer og misunner hverandre. 
Sier Paulus.  

Gud er tålmodig med oss, og han ber oss om å 

være tålmodige med hverandre nå, for vi lever i en 
vanskelig tid. Vi trenger ikke bare å få, vi trenger å 
gi, vi trenger ikke bare å få omsorg, vi trenger å gi 

omsorg og oppmuntring og vi trenger å glede 
andre. Vi har behov for å ta hensyn andre, slik at 
andre kan ta hensyn til oss slik at vi ikke smitter 
hverandre med covid. Nå er det virkeligheten og 

sannheten som må være med å bestemme hva og 
hvordan vi skal oppføre oss mot hverandre. 
Friheten vi får fra Gud er en frihet til å elske vår 

neste.  3 

But together we can and will manage to create a 
slightly better world. We do not have to live as we 
used to. Now we see the consequence of our and 
others' deeds. We do not have to be so terribly 
modern all the time, we do not have to be so bor-
ing materialistic, or old-fashioned either. But we 
can find our way back to the humanity, because 
when God wanted to show us who and how he 
was, he came down to earth and became human. 
So let us acknowledge the humanity and look for 
the real good and eternal values! For that is what 
we long for and live for, for we need love, joy, 
peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, 
gentleness and self-control. Such things are not 
affected by the law! Says Paul in the 5th chapter 
to the Galatians. And that was the fruits of the Ho-
ly Spirit. In other words: He talks about what hap-
pens when the Spirit of God is near and we allow 
ourselves to be influenced by him. John baptized 
with water, but Jesus baptizes with the Holy Spir-
it. " 

Now is the time for repentance and forgiveness. 
Now is the time to wait for the Lord to come and 
set us free, to raise us up and open our blind eyes 
and break all the bonds that prevent us from doing 
good.- Like I talked about last Sunday. Now is the 
time to speak the truth and speak out and at the 
same time not to condemn, but give each other the 
opportunity to repent without reciprocating pain 
with pain. 

Now is not the time for revenge, but for forgive-
ness, care and neighborly love. Now is the time to 
take a different path - together, and start anew 
every day, finding new paths, new solutions and 
new opportunities together - in the family, in the 
group of friends, in the church and in society. 

If we live by the Spirit, let us also be guided by 
the Spirit. Let us not be conceited, competing 
against one another, envying one another. Said 
Paul. 

God is patient with us, and he asks us to be patient 
with each other now, because we are living in a 
difficult time. We do not just need to receive, we 
need to give, we do not just need to receive care, 
we need to provide care and encouragement and 
we need to give one another joy. We need to pay 
attention to others, so that others can take care of 
us, so that we do not infect each other with Covid. 
It is the reality and truth that must help us to de-
cide what and how we should behave towards 
each other. Freedom we get from God is a free-
dom to love our neighbors. 



Ingen av oss har monopol på Gud, for han elsker 
oss alle og vi er satt til å leve på denne jorden, vi 

har fått i oppdrag å ta vare på jorda og menneskene 
på den. Jesus får vi øye på når vi begynner å gjøre 
det som er rett og godt mot hverandre. Og som jeg 

har sagt flere ganger før: Det vi gjør mot vår neste, 
det gjør vi mot Jesus. Og vi skal gjøre som 
Johannes: Fortsette å rydde vei for Jesus, for han 

kommer til oss nå, og den store hemmeligheten er 
at det er kirken som er Jesu legeme på jorden i 
dag. Kirken er ikke huset, ikke veggene, 

murstenene, ikke engang altertavlen eller alteret, 
ikke glass maleriene eller stolene. Men det er oss! 
Og han jobber med vår frelse mens han tålmodig 

venter på at vi skal følge i hans fotspor. Og mens 
vi finner ut hvor hans fotspor går, så kan vi leve i 
tilgivelsens atmosfære slik at vi kan være 
frimodige og ikke være redde for å gjøre feil, for 

om vi gjør det, så forandrer vi oss litt og prøver 
igjen og igjen og igjen til vi får det til.  

Kirken det er oss, vi er Jesu lemmer, hans hender 
og føtter, øyne, ører og munn Vi har fått et herlig 

oppdrag, om å gå til all verden og forkynne 
evangeliet og evangeliet er at vi aldri trenger å 
være redde for at Jesu kjærlighet skal ta slutt eller 

at Skaperen vår vil gå lei av oss. Vi kan stole på at 
han er med oss alle dager og at vi alltid er elsket 
og at han vil alltid ha et oppdrag til oss. Den 

viktigste oppgaven vi har fått av Gud er å være til. 
Vi er elsket fordi vi er, ikke for hva vi gjør, Men 
våre medmennesker, våre etterkommere og hele 

verden er avhengig av hvordan vi handler. Vi vet 
at et barn lærer bedre av ros enn av ris, og det 
gjelder også for oss. Derfor skal vi oppmuntre og 

veilede hverandre med kjærlighet. 

Aldri før har vi hatt så mye kunnskap om 
konsekvensene av våre gjerninger. Ingen er eller 
kan være nøytrale. Vi puster i samme luft, vi står 

alle i fare for å bli offer for Pandemien. Vi er alle 
påvirket av økonomikrisen og vi lever alle på 
samme jord som herjes av ekstremvær. Og nå vet 

vi at våre gjerninger, hva vi gjør og hvordan vi 
gjør det, vår sivilisasjon, våre vaner, vårt 
forbruksmønster, vår bruk og kast- tendens – Alt 
har betydning. Aldri før har tallene på smittede og 

døde hver dag vært så høye i US som nå, aldri har 
det blitt påvist så mye CO2 i atmosfæren, som nå, 
aldri før har så mange mennesker på kloden blitt 

truet så mye av tørke, flom, branner, orkaner og 
virvelvinder og annet ekstremvær som nå dette 
siste året.  
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None of us has a monopoly on God because he 
loves us all and we are set to live on this earth, we 
have been commissioned to take care of the earth 
and the people on it. We see Jesus when we begin 
to do what is right and good for one another. And 
as I have said several times before: What we do to 
our neighbor, we do to Jesus. We will do as John 
did: Keep preparing the way of the Lord, for he is 
coming to us now, and the great secret is that it is 
the church that is Jesus' body on earth today. The 
church is not the house, not the walls, the bricks, 
not even the altarpiece nor the altar, not the glass 
paintings nor the chairs. But it's us! And he works 
for our salvation while he is patient and is waiting 
for us to follow in his footsteps. While we find out 
where his footsteps go, we can live in the atmos-
phere of forgiveness so that we can be bold and 
not be afraid to make mistakes, because if we do, 
we change a little and try again and again and 
again until we get it.  

The church is us, we are the members of Jesus’ 
body, his hands and feet, eyes, ears and mouth. 
We have been given a wonderful commission, to 
go to all the world and preach the gospel and the 
gospel is that we never have to be afraid that his 
love will end or that our creator will get tired of 
us. We can trust that he is with us every day and 
we are always loved, and he will always have a 
mission for us. The most important we have been 
given by God is to exist. We are loved because we 
are, not for what we do, but our fellow human  
beings, our descendants and the whole world  
depends on how we act. We know that a child 
learns better from praise than from scolding, and 
that also applies to us. Therefore, we should en-
courage and guide each other with love. 

We have never before had so much knowledge 
about the consequences of our actions. No one is 
or can be neutral. We breathe in the same air; we 
are all in danger of being victims to the Pandemic. 
We are all affected by the economic crisis and we 
all live on the same earth that is ravaged by ex-
treme weather. And now we know that our deeds, 
what we do and how we do it, our civilization, our 
habits, our consumption patterns, and our tenden-
cy to use and throw away - Everything matters. 
Never before have the numbers of infected and 
dead everyday been so high in the US as now, 
never before has so much CO2 been detected in 
the atmosphere, as now, never before have so 
many people on the planet been threatened so 
much by drought, floods, fires, hurricanes and 
whirlwinds and other extreme weather like this 
past year. 



Hva ville Jesus gjort dersom han var fysisk til 
stede? Jeg tror at det viktigste han ville ha gjort, 

var akkurat det han gjorde den gangen også; Han 
satte søkelys på menneskene. Det helvete som 
mange mennesker opplever i dag, kan vi fremdeles 

gjøre noe med. Ingen kan gjøre alt, men alle kan 
gjøre noe. Pandemien, Økonomisk krise og 
Klimakrise. Vi kan alle gjøre vårt, sammen er vi 

ansvarlige for framtiden.  

Vi gjør det ikke bare for Guds skyld, vi gjør det 
ikke for vår egne fromhets skyld, vi gjør det ikke 
for å bli beundret og sett opp på, men vi gjør det 

fordi våre medmennesker har bruk for vår 
kjærlighet vi gjør det for å overleve. For da får 
Johannes sine ord en god og positiv mening når 
han sier: Omvend dere! La oss gjøre en ny ting 

hver dag og la det bli en vane, dersom det viser seg 
å være godt. Omvendelsen er nemlig en livslang 
prosess, der vi får en ny sjanse hver morgen.   

Ære være faderen og sønnen og Ånden som var og 

er og blir en sann Gud fra evighet til evighet. 
Amen  
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What would Jesus do - if he were physically pre-
sent? I think the most important thing he would 
have done was exactly what he did at that time as 
well; He put the spotlight on the people. The hell 
that many people are experiencing today, we can 
still do something about it. No one can do every-
thing, but everyone can do something. The Pan-
demic, Economic Crisis and Climate Crisis. We 
can all do our part, together we are responsible for 
the future. 

We do not do it for the sake of God, we do not do 
it for the sake of our own piety, we do not do it to 
be admired and looked up to, but we do it for the 
sake of our fellow human beings, to survive. For 
then John's words get a good and positive mean-
ing when he says: Repent! Do a new thing every 
day and make it a habit, if it turns out to be good. 
Repentance is a lifelong process, where we get a 
new chance every morning. 

Glory be to the Father and to the son and to the 
Holy spirit as it was in the beginning, is now and 
ever shall be.  


