
Intro til gudstjenesten 

Vi begynner å nærme oss slutten på fastetiden. I dag 
skal vi forberede oss på å kunne forstå Påskens 

budskap. Hvorfor kom Jesus og hva er det han vil 
oss? La oss høre om da Moses, etter å ha klart å 
redde Israel ut av slavehust i Egypt, igjen møtte 

mange utfordringer og farer. 

Det står skrevet i 4. Mosebok i det 21. kapittel: 

 4 Så brøt de [Israelittene] opp fra fjellet Hor og tok 
veien mot Sivsjøen. For de ville gå utenom Edom-
landet. Men på veien ble folket utålmodig  5 og tok 

til orde mot Gud og mot Moses: «Hvorfor førte dere 
oss opp fra Egypt for å dø i ørkenen? Her er det 
verken brød eller vann, og vi er inderlig lei av denne 

elendige maten.» 
     6 Da sendte Herren serafslanger inn blant folket. 
De bet israelittene, og mange av dem døde.  7 Folket 

kom til Moses og sa: «Vi syndet da vi tok til orde 
mot Herren og mot deg. Be Herren at han må ta 
slangene bort fra oss!» Og Moses ba for 

folket.  8 Da sa Herren til ham: «Lag deg en 
serafslange og sett den på en stang! Alle som blir 
bitt, skal se opp på den. Da skal de leve.»  9 Moses 

laget en kobberslange og satte den opp på stangen. 
Og når noen ble bitt av en slange og så på 
kobberslangen, fikk han leve. 

Slik lyder Herrens ord 

Preken 1. part 

Israelittene var reddet ut av slavehuset, men hva 
skjedde etterpå? En ting er å komme seg vekk fra en 
grusom tilværelse, en annen ting er å skape seg et 

godt liv et annet sted. Da Moses ledet folket bort fra 
Egypt, havnet de i ørkenen og der ble de nomader og 
vandret rundt i 40 år. De fant noe mat, men folk var 
ikke fornøyd, de klaget og så kom det giftige 

slanger, mange ble syke og noen døde. Men da 
Israelittene led, ba de til Gud, og Moses fikk en 
kobberslange som de kunne se på og det hjalp dem, 

merkelig nok. Gud kan komme med kreative 
løsninger mange ganger. Men ofte tar han ikke 
lidelsen bort fra oss, han lar oss streve lenge, før det 

kommer hjelp. Nå har vi vandret i pandemiland i 
over ett år og mange har lidd og mange har død.   
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Intro to the service:  

We are beginning to approach the end of Lent.  
Today we will prepare to be able to understand the 
message of Easter. Why did Jesus come and what 
does he want us to do? Let us hear about when  
Moses, after he had managed to save Israel from 
slavery in Egypt, he still faced many challenges and 
dangers. 

A reading from Numbers 21:4-9 

4 From Mount Hor [the Israelites] set out by the way 
to the Red Sea, to go around the land of Edom; but 
the people became impatient on the way. 5 The peo-
ple spoke against God and against Moses, “Why 
have you brought us up out of Egypt to die in the 
wilderness? For there is no food and no water, and 
we detest this miserable food.” 6 Then the Lord sent 
poisonous serpents among the people, and they bit 
the people, so that many Israelites died. 7 The peo-
ple came to Moses and said, “We have sinned by 
speaking against the Lord and against you; pray to 
the Lord to take away the serpents from us.”  
So Moses prayed for the people. 8 And the Lord said 
to Moses, “Make a poisonous serpent, and set it on a 
pole; and everyone who is bitten shall look at it and 
live.” 9 So Moses made a serpent of bronze, and put 
it upon a pole; and whenever a serpent bit someone, 
that person would look at the serpent of bronze and 
live. 

The word of the Lord 

Sermon part 1 

The Israelites were rescued from the slavery, but 
what happened afterwards? It is one thing to get 
away from a cruel life, it is another thing to create a 
good life elsewhere. When Moses led the people 
away from Egypt, they ended up in the wilderness. 
There they became nomads and wandered around for 
40 years. They found some food, but people were 
not happy, they complained, and then poisonous 
snakes came, many became ill and some died. But 
when the Israelites suffered, they prayed to God, and 
Moses got a copper snake that they could look at and 
it helped them, strangely enough. God can come up 
with creative solutions many times. But often he 
does not take the suffering away from us, he lets us 
struggle for a long time, before help comes. Now we 
have wandered in pandemic desert for over a year 
and many have suffered, and many have died.  
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Vi har ropt til Gud og det svaret vi fikk, var å følge 
covid 19 -regler, det er dagens løsning av «se opp på 

slangen, så skal du leve». Nå har noen av Guds 
medhjelpere utviklet vaksiner, så nå takker vi dem 
og Gud, og da ser vi lys i pandemitunellen. Slik som 

på Moses sin tid, tar ikke alltid faren og lidelsen bort 
med en gang, han lar oss lide og det nytter ikke å 
spørre hvorfor, slik er det bare! Ting tar tid. Men det 

skjerper oss i alle fall til å hjelpe hverandre og finne 
ut hva vi kan gjøre for å fremme livet og kjempe mot 
døden.  

Noen steder er det noen mennesker som ser ut til å ta 

seieren på forskudd. Det tar tid for vaksinen å virke, 
og når det er bare noen få prosent som er vaksinert, 
er ikke faren over, men mange steder kaster de 
maskene og slutter å være forsiktige. Det er galskap 

når de tar bort alle restriksjoner allerede nå, mens det 
fremdeles er så mye smitte som truer oss. Vi kan 
risikere at virusene muterer så mye at den blir 

motstandsdyktige til vaksinene, hva gjør vi da? Men 
la oss være tålmodige og begynne å åpne samfunnet 
og kirken vår, sakte, men sikkert slik at vi alle kan 

være trygge. 1. påskedag har min vaksine virket i 
meg lenge nok til redde meg, men det er fremdeles 
mange som er sårbare. Å utsette sin neste for 

livsfarlig smitte, er det motsatte av det å elske sin 
neste som seg selv. La oss høre hva Paulus skriver 
om det:  

Det står skrevet i brevet til Efeserne 2: (1-10) 
 2 Dere var en gang døde på grunn av 
misgjerningene og syndene deres.  2 Dere levde i 

dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede 
av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er 
virksom i de ulydige.  3 Ja, vi levde alle en gang 

som de. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod og 
lot oss lede av det og av våre egne tanker. Vi var av 
naturen vredens barn, vi som de andre. 

     4 Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han 
elsket oss med så stor en kjærlighet,  5 gjorde han 
oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn 
av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst.  6 I 

Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden 
sammen med ham og satt oss i himmelen med 
ham.  7 Slik ville han i de kommende tider vise hvor 

overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han 
er mot oss i Kristus Jesus.  8 For av nåde er dere 
frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds 

gave.  9 Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen 
skal skryte av seg selv. 10 For vi er hans verk, skapt 
i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på 

forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i 
dem.  Slik lyder Herrens ord 

We have cried out to God and the answer we got 
was to follow Covid 19 rules, that is today's solution 
of «look up at the snake, then you will live ». Now 
some of God's helpers have developed vaccines, and 
we thank them and God, and now we can see the 
light in the pandemic tunnel. In the time of Moses, 
the danger and the suffering is not always taken 
away from us at once, God makes us suffer and it is 
useless to ask why. That is just the way it is. Things 
take time. But at least it sharpens us to help each 
other and find out what we can do to promote life 
and fight to prevent the death. 

Some places there are people who seem to take the 
victory in advance. It takes time for the vaccine to 
work, and when only a few percent are vaccinated, 
the danger is not over. In many places they throw 
away the masks and stop being careful. It is madness 
when they remove all restrictions already now, while 
there is still so much infection threatening us. We 
can risk the viruses mutating so much that they be-
come resistant to the vaccines, what do we do then? 
Let us be patient and begin to open our community 
and church, slowly but surely so that we can all be 
safe. On the first day of Easter, my vaccine has 
worked in me long enough to save me, but there are 
still many who are vulnerable. Exposing one's neigh-
bor to life-threatening infection is the opposite of 
loving one's neighbor as oneself. Let us hear what 
Paul writes about that: 

A reading from Ephesians 2: (1-10) 
1 You were dead through the trespasses and sins 2 in 
which you once lived, following the course of this 
world, following the ruler of the power of the air, the 
spirit that is now at work among those who are diso-
bedient. 3 All of us once lived among them in the 
passions of our flesh, following the desires of flesh 
and senses, and we were by nature children of wrath, 
like everyone else. 4 But God, who is rich in mercy, 
out of the great love with which he loved us 5 even 
when we were dead through our trespasses, made us 
alive together with Christ—by grace you have been 
saved—6 and raised us up with him and seated us 
with him in the heavenly places in Christ Jesus, 7 so 
that in the ages to come he might show the immeas-
urable riches of his grace in kindness toward us in 
Christ Jesus. 8 For by grace you have been saved 
through faith, and this is not your own doing; it is 
the gift of God—9 not the result of works, so that no 
one may boast. 10 For we are what he has made us, 
created in Christ Jesus for good works, which God 
prepared beforehand to be our way of life. 
The Word of the Lord  
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Preken 2. part 

Vår skaper elsket oss før vi tenkte tanken på å 

elske i det det hele tatt. Og Gud forsonet verden 
med seg selv. Forsoning skjer når to fiender legger 
ned våpnene og blir enige om å behandle 

hverandre som om man er venner. Når krig blir 
fred, kan vi slappe av og begynne å leve et normalt 
liv igjen. Vi kan begynne på nytt med blanke ark- 

Men i prosessen før forsoning kan skje, må man 
gjøre opp og betaler erstatning for det som er blitt 
ødelagt, hvis ikke vi gjør det, fortsetter striden. En 
forsoning mellom to stridende parter, er ikke 

lettvint, begge parter må yte. Forsoningen mellom 
Gud og menneskene var heller ikke lettvint, det 
skjedde ved at Gud lot Jesus lide og dø, selv om 

Jesus ikke hadde gjort noe galt, så ble hans lidelse 
og død, en stedfortredende lidelse for oss. I 
motsetning til forsoning mellom to stridende 

parter, er forsoningen mellom Gud og oss, at Gud 
gir og vi tar imot. Det skal vi høre mer om i 
påsken. I innledningen spurte jeg: Hvorfor kom 

Jesus til oss? Etter salmen skal vi få høre hva 
Johannesevangeliet sier om det. 

Salme før prekenen: 746: O Herre i dine hender 

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 

3. kap: (14-21) 

[Jesus sa] Og slik Moses løftet opp slangen i 

ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet 
opp, 15 for at hver den som tror på ham, skal ha 
evig liv.  

Og så kommer setningen som vi kaller den lille 
bibel og som inneholder alle svarene på hvorfor 

Jesus kom og hva det er han vil oss:  

16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin 
Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på 
ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 

17 Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å 
dømme verden, men for at verden skulle bli frelst 
ved ham. 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. 

Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke 
har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 19 Og 
dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men 

menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi 
deres gjerninger var onde. 20 For den som gjør det 
onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at 

hans gjerninger ikke skal bli avslørt. 21 Men den 
som følger sannheten, kommer til lyset, så det skal 
bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud.» 

Slik lyder det hellige evangelium 
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Sermon part 2 

For Our Creator loved us before we were thinking 
of loving at all. And God reconciled the world to 
himself. Reconciliation occurs when two enemies 
lay down their arms and agree to treat each other 
as if they were friends. When war becomes peace, 
we can relax and start living a normal life again. 
We can start again with blank sheets- But in the 
process before reconciliation can take place, one 
must make up and pay compensation for what has 
been destroyed, if not, the battle continues. A rec-
onciliation between two warring groups is not 
easy, both groups must provide. The reconcilia-
tion between God and man was not easy either, it 
happened when God let Jesus suffer and die. Jesus 
did not do anything wrong, his suffering and death 
became a vicarious suffering for us. And unlike 
reconciliation between two warring parties, the 
reconciliation between God and us is that God 
gives and we receive. We will hear more about 
this at Easter. In the introduction I asked: Why did 
Jesus come to us? After the hymn we will hear 
what the Gospel of John says about that. 

 

Hymn before the Gospel:  
ELW 332 I Heard the Voice of Jesus Say   

The Holy Gospel according to John 3: (14-21) 
[Jesus said:] 14 “Just as Moses lifted up the ser-
pent in the wilderness, so must the Son of Man be 
lifted up, 15t hat whoever believes in him may 
have eternal life. 
And then comes the sentence that we call “the lit-
tle bible” and that sentence contains all the an-
swers to why Jesus came and what it is he wants 
us to do: 
16 “For God so loved the world that he gave his 
only Son, so that everyone who believes in him 
may not perish but may have eternal life. 
  17 “Indeed, God did not send the Son into the 
world to condemn the world, but in order that the 
world might be saved through him. 18 Those who 
believe in him are not condemned; but those who 
do not believe are condemned already, because 
they have not believed in the name of the only 
Son of God. 19 And this is the judgment, that the 
light has come into the world, and people loved 
darkness rather than light because their deeds 
were evil. 20 For all who do evil hate the light and 
do not come to the light, so that their deeds may 
not be exposed. 21 But those who do what is true 
come to the light, so that it may be clearly seen 
that their deeds have been done in God.” 
The gospel of the Lord.  

 



Preken 3. del:  

For så høyt har Gud elsket oss, ja han elsket hele 

verden så høyt at han gjorde hva han kunne, han 
gjorde det geniale … for å kunne gi oss fred med 
Gud og mennesker, frelse fra straff og evig pine og 

han gav oss tilgivelse, evig liv og ikke miste - 
muligheten til et meningsfylt liv i kjærlighet uten 
redsel – et liv som ikke slutter ved døden. 

For så høyt har Gud elsket, ja han elsket oss først 

og når vi ser og blir kjent med hans kjærlighet, 
makter vi å begynne å elske ham og hverandre. 
Gud er og har kjærlighetens kraft, vår kjærlighet 
vil alltid være et svare på hans gave til oss – Men 

vi tenker ofte: Hvordan kunne han la sin sønn lide 
og hvordan kan han tillate at vi lider, på grunn av 
krangel, krig, uvennskap, virus, sykdom og død? 

Det ondes problem er ennå ikke løst!  Jeg har ikke 
noe svar, jeg stiller de samme spørsmålene. Men 
Jesus har vist oss at Gud er sterkere enn det onde. 

Vi er fremdeles i en kamp mellom godt og vondt. 
Gud elsker ikke bare meg, han elsker hele verden, 
den verden som først var øde og tom og kaotisk, 

men som etter hvert ble full av liv. Så høyt elsket 
Han den verden som Han selv skapte, havet der 
han lot fiskene svømme, skogen og fjellene der 

han lot dyr og fugler bo, men han skapte også 
rovdyr som kunne spise andre dyr. Og til slutt 
skapte han oss mennesker, vi som ikke bare er 

avanserte rovdyr, som ikke trenger å handle etter 
instinkter og lyster og begjær, men som kan tenke 
på konsekvensene og som kan planlegge og 

strukturere, ja som kan kommunisere med Gud! Vi 
er skapt med guddommelige skaperevner til å 
kunne tenke nytt, lære av fortid og tenke oss ny 

framtid og ja han skapte oss som skapende 
mennesker, skapt i Guds eget bilde. Vi ligner på 
Gud, derfor elsker han oss ekstra mye og han har 

gitt oss ansvaret og oppgaven med å ta vare på 
hverandre og på resten av skapelsen.  

Ingen av oss kan svare på hvorfor Gud lar lidelsen 
skje så ofte og så lenge. Vi vet bare at vi - hver og 
en av oss har fått et kall - en oppgave, til å kjempe 

mot ondskapen og gjøre verden til et litt bedre sted 
å leve. Ja, Paulus sier at vi er utsendinger for 
Kristus: For verden er allerede blitt forsonet med 

Den allmektige, så vi kan bare henge oss på, bli 
med på laget, samarbeide og forsones med ham 
som er den sterkeste, - ja, vi er innbudt til å 

samarbeide med skaperen av hele universet!  
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Sermon part 3:  

God loved us so much, he loved the whole world 
so much that he did what he could. He did the ge-
nius… to give us peace with God and men, salva-
tion from punishment and eternal torment and he 
gave us forgiveness, eternal life and last but not 
least- the opportunity for a meaningful life in love 
without fear - a life that does not end with death. 

For so much has God loved, yes, he loved us first 
and when we see and get to know his love, then 
we are able to begin to love him and each other. 
For God is and has the power of love, our love 
will always be an answer to his gift to us - But we 
often think: How could he let his son suffer and 
how can he allow us to suffer, because of quarrel, 
war, enmity, viruses, disease, and death? The 
problem of evil is not yet solved! I have no an-
swer, I ask the same questions. But Jesus has 
shown us that God is stronger than evil. We are 
still in a battle between good and evil for God not 
only loves me, he loves the whole world, the 
world that once was desolate and empty and cha-
otic, but which eventually became full of life. He 
loved so much the world he created, the sea where 
he let the fish swim, the forest, and the mountains 
where he let animals and birds live, but he also 
created predators that could eat other animals. 
And finally, he created us humans, we who are 
not only advanced predators, who do not have to 
act on instincts and desires and lust, but who can 
think about the consequences and who can plan 
and structure, yes who can communicate with 
God! For we are created with divine creative abili-
ties to be able to think, learn from the past and 
imagine a new future and yes, he made us as crea-
tive people, created in God's own image. We are 
like God; therefore he loves us extra much and he 
has given us the responsibility and the task of tak-
ing care of each other and the rest of creation. 

None of us can answer why God allows suffering 
to happen so often and for so long. We only know 
that we - each of us has been given a calling - a 
task, to fight evil and make the world a slightly 
better place to live. Yes, Paul says that we are 
messengers for Christ: For the world has already 
been reconciled to the Almighty, so we can only 
hang on, join the team, cooperate, and be recon-
ciled with him who is the strongest - yes, we are 
invited to collaborate with the creator of the entire 
universe!  

 

 



Legene og vitenskapsmenn har allerede 
samarbeidet nært med Gud om å bekjempe 

sykdom, smerte og for tidig død, for eksempel. 
Noen av dem vet ikke om at det er det de gjør og 
slik er det med oss også. Når vi gjør noe godt, når 

vi hjelper andre, så samarbeider vi med Gud, han 
som elsker oss alle. Noen vitenskapsmenn har nå 
samarbeidet med Gud så lenge at de har funnet 

virksomme vaksiner mot denne grusomme 
verdensomfattende pandemien.  

Kirkens og alle troende menneskers oppgave er å 
oppfordre folk til å være med og kjempe sammen 

med kjærlighetens Gud. Ja, Paulus sier det så 
sterkt at vi Jesu legeme på jord. (1.Kor 12) Kristi 
kropp sier han, og hver av dere er ett lem på hans 
kropp. Det er et sterkt bilde, for om ett lem lider, 

lider alle med.  

Spørsmålet om det ondes problem, får vi ikke svar 
på før vi møter Gud ansikt til ansikt og kan spørre 
ham selv. I mellomtiden kan vi følge Jesus dit han 

går.  Gud ser oss og han ser hva vi strever med - 
han kjenner vår sorg og smerte, vår lidelse og vår 
deltakende omsorg for andre som lider i verden, og 

alt dette kan speiles i Kristi Lidelse. Det handler 
om hvordan ethvert undertrykt menneske, ethvert 
lidende menneske blir løftet opp av kjærligheten 

på korset. En liten sammenligning er at når vi må 
på sykehus og få behandling, og behandlingen gjør 
vondt, så oppleves det litt mindre vondt om du har 

en hos deg som ha opplevd det samme og som 
støtter deg og sier: «Dette skal gå bra, bit tennene 
sammen og hold meg i hånden, jeg er her og jeg 

føler med deg». Og når vi skal dø, blir vi litt 
mindre redde om noen som er glad i oss sitter hos 
oss og holder oss i hånden. Vi får da en liten 

smakebit på at Gud selv, den allmektige skaper – 
er hos oss når vi har det vondt og Han har betalte 
med sitt liv for at vi skulle leve, ikke bare til vi 

dør, men i evighet.   

For Johannesevangeliet begynner slik:  

1 I begynnelsen var Ordet og ordet var hos Gud og 
Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. 
Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt 

til. Det som ble til i han, var liv og livet var 
menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og 
mørket har ikke overvunnet det.  
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Doctors and scientists have already worked close-
ly with God to fight disease, pain, and premature 
death, for example, some of them do not know 
that this is what they do and so it is with us. When 
we do something good, when we help others, we 
work with God, who loves us all. Some scientists 
have been working with God for so long that they 
have found effective vaccines against this horrific 
worldwide pandemic. 

The task of the Church and all believers is to en-
courage people to join and fight together with the 
God of love. Yes, Paul says so strongly that we 
are the body of Jesus on earth. (1Cor 12) The 
body of Christ he says, and each one of you are a 
member of his body. It is a strong image, because 
if one limb suffers, everyone suffers. 

The question of the evil problem we will not get 
an answer until we meet God face to face and can 
ask him ourselves. In the meantime, we can fol-
low Jesus wherever he goes. For God sees us and 
he sees what we are struggling with - he knows 
our sorrow and pain, our suffering and our partici-
patory care for others who suffer in the world, and 
all this can be reflected in the Suffering of Christ. 
It is about how every oppressed human being; 
every suffering human being is lifted up by the 
love of the cross. A small comparison is that when 
we have to go to hospital and get treatment, and 
the treatment hurts, it feels a little less painful if 
we have someone with us who has experienced 
the same thing and who supports us and says: 
«This should go well, bite your teeth together and 
hold my hand, I'm here and I feel for you ». When 
we are going to die, we become a little less afraid 
if someone who loves us sits with us and holds 
our hand. We then get a little taste of that God 
himself,  He is with us when we are in pain and 
He has paid with his life for us to live, not only 
until we die, but in eternity. 

 

For the Gospel of John begins as follows:  

In the beginning was the Word, and the Word was 
with God, and the Word was God. 2 He was in the 
beginning with God. 3 All things came into being 
through him, and without him not one thing came 
into being. What has come into being 4 in him 
was life, and the life was the light of all people.  

5 The light shines in the darkness, and the dark-
ness did not overcome it.  



Vi har lett for å foretrekke mørke framfor lyset, 
når vi gjør gjerninger som vi må skjule for andre. 

Mørkets gjerninger er det som ikke tåler dagens 
lys, for sannheten blir avslørt når lyset skinner. Vi 
er skapt – til gode gjerninger. Vi er kjøpt fri til å 

elske vår neste, men vi elsker vår velstand og 
makt, mens de fattige ber om nåde. Vi elsker våre 
privilegier, mens mange ber om rettferdighet. Vi 

elsker ikke verden, vi elsker oss selv mest. Men vi 
kan la lyset skinne over oss, for det er ikke farlig 
lenger, for vi kan få tilgivelse og vi kan vende om 

og begynne å følge Jesus som gir oss ny sjanser 
hver dag. Vi trenger ikke være redde.    

For så høyt har Gud elsket verden at han sendte sin 
sønn for at vi skulle høre på ham, lære ham å 
kjenne, se hva han gjorde, og følge ham der han 

går. For kjærligheten er sterkere enn hatet. 
Skaperen er sterkere enn det skapte. For mørket 
vinner aldri over lyset! Jesus Kristus er verdens 

lys, Guds sønn er veien sannheten og livet. 

Guds kjærlighet til oss er ubetinget, gratis. Vi 
kaller det nåde, det ufortjente, det uventede, 
annerledes enn vi kunne forestille oss. Guds 

inngripen i historien skjedde ikke ved at kan kom 
for å straffe de skyldige, men han kom for å gi, 
både skyldige og uskyldige et håp og en mulighet 

til å vende om og reise seg begynne på nytt, 
begynne å tenke annerledes, begynne å handle 
annerledes, begynne å følge Jesus, begynne å se på 

andre mennesker med Jesu blikk, begynne å sette 
spørsmålstegn med om det funker å straffe de som 
gjør vondt.  

For etter hvert har det gått opp for oss at å 

gjengjelde vondt med vondt, fører bare til mer 
vondt. Men å gjengjelde vondt med godt kan for så 
vidt være farlig, - for noen kan da fortsette å gjøre 

vondt, men i lengden er det det eneste som kan 
stopp ondskapen. Ikke fordi vi klarer det, ikke 
fordi vi tror sterkt nok, ikke fordi verken vi eller 

andre plutselig er i stand til å elske vår neste som 
oss selv, men fordi det skjer et under. For at hver 
den som tror på ham, skal ikke gå glipp av alle 

disse under, men ha evig liv. For ingen makt skal 
kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus 
vår Herre. (Rom 8,38-39)  
 Ære være Faderen og Sønnen og Ånden, 

som var og er og blir, en sann Gud fra evighet og 
til evighet Amen  
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But it is easy for us to prefer darkness for light, 
when we do deeds that we must hide from others. 
The works of darkness are those which cannot 
withstand the light of day, for the truth is revealed 
when the light shines. We are created - for good 
works. We are bought free to love our neighbor, 
but we love our prosperity and power, while the 
poor ask for mercy. We love our privileges, while 
many pray for justice. We do not love the world; 
we love ourselves the most. But we can let the 
light shine over us because it is no longer danger-
ous, because we can be forgiven, and we can turn 
around and start following Jesus who gives us 
new chances every day. We do not have to be 
afraid. 

For God so loved the world that he sent his Son 
for us to come and hear him, to know him, to see 
what he did, and to follow him wherever he goes. 
Love is stronger than hatred. The Creator is 
stronger than the ones he created. For darkness 
never wins over light! Jesus Christ is the light of 
the world; the Son of God is the way of truth and 
life. 

God's love for us is unconditional, it is free. We 
call it grace, the undeserved, the unexpected, dif-
ferent than we could imagine. God's intervention 
in history did not happen by coming to punish the 
guilty, but he came to give, both guilty and inno-
cent a hope and an opportunity to turn around, get 
up and start again, start thinking differently, start 
acting differently, start following Jesus, start look-
ing at other people with Jesus' gaze, start ques-
tioning whether it works to punish those who 
harm.  

For it has gradually dawned on us that reciprocat-
ing pain with pain only leads to more pain. But 
reciprocating evil with good can be dangerous as 
far as it goes - for some may then continue to hurt, 
but in the long run it is the only thing that can stop 
the evil. Not because we can, not because we be-
lieve strongly enough, not because neither we nor 
others are suddenly able to love our neighbor as 
ourselves, but because a miracle happens. That 
whoever believes in him should not perish but 
have everlasting life. For no power can separate us 
from the love of God in Christ Jesus our Lord. 
(Rom 8,38-39) 
 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. Amen 

 


