
Intro til gudstjenesten: På skjærtorsdag og 
langfredagsgudstjenestene fikk vi høre den 

dramatiske fortellingen fra Markus om det som 
skjedde før Jesus ble drept. Alt håp var ute for 
disiplene, men i dag skal dere få høre hva som 

skjedde noen dager senere. Hør hva Apostelen Peter 
sa:  

Det står skrevet i Apostlenes gjerninger kapittel 

10 (34-43) 

 34 Da tok Peter til orde og sa: «Nå forstår jeg 
virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, 35 men at 
han fra alle folkeslag tar imot hver den som frykter 

ham og gjør det som er rett. 36 Dere kjenner det 
ordet han sendte til Israels folk: det gode budskapet 
om fred ved Jesus Kristus, han som er Herre over 

alle. 37 Dere vet om det som begynte i Galilea etter 
at Johannes hadde forkynt sin dåp, og som siden 
spredte seg over hele Judea: 38 Jesus fra Nasaret ble 

salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og han gikk 
omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som 
var underkuet av djevelen, for Gud var med 

ham. 39 Og vi er vitner om alt han gjorde rundt 
omkring i jødenes land og i Jerusalem, han som de 
hengte på et tre og drepte. 40 Gud reiste ham opp på 

den tredje dagen og lot ham tre synlig fram, 41 ikke 
for hele folket, men for de vitnene Gud på forhånd 
hadde utvalgt, for oss som spiste og drakk sammen 

med ham etter at han var stått opp fra de 
døde. 42 Og han påla oss at vi skulle forkynne for 
folket og vitne at han er den som Gud har satt til 

dommer over levende og døde. 43 Om ham vitner 
alle profetene og sier at alle som tror på ham, skal få 
tilgivelse for syndene ved hans navn.» 

Slik lyder Herrens ord 

Preken 1. del: Vi er nå i år 2021. Tenk at i så mange 
år, på alle verdens kontinenter, på de fleste språk i 

verden, til de fleste folkeslag i verden har mennesker 
hørt dette budskapet. Mange har tatt imot, men 
mange vil ikke tro dette fantastiske som skjedde 1. 

påskedags: Det glade budskap om at Kristus døde, 
og at Kristus stod opp og og at Kristus skal komme 
igjen, fordi kjærligheten er sterkere enn døden. Så nå 

skal vi få høre fra Paulus etter litt musikk:  
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 Intro to the service: On Maundy Thursday and 
Good Friday services, we heard the dramatic story 
from Mark about what happened before Jesus was 
killed. All hope was gone for the disciples, but today 
you will hear what happened on Easter Sunday. Lis-
ten to what the Apostle Peter said: 

 

A Reading from Acts 10:34-43 

 
34 Peter began to speak to [the people]: “I truly un-
derstand that God shows no partiality, 35 but in eve-
ry nation anyone who fears him and does what is 
right is acceptable to him. 36 You know the message 
he sent to the people of Israel, preaching peace by 
Jesus Christ—he is Lord of all. 37 That message 
spread throughout Judea, beginning in Galilee after 
the baptism that John announced: 38 how God 
anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and 
with power; how he went about doing good and 
healing all who were oppressed by the devil, for God 
was with him. 39 We are witnesses to all that he did 
both in Judea and in Jerusalem. They put him to 
death by hanging him on a tree; 40 but God raised 
him on the third day and allowed him to appear, 41 
not to all the people but to us who were chosen by 
God as witnesses, and who ate and drank with him 
after he rose from the dead. 42 He commanded us to 
preach to the people and to testify that he is the one 
ordained by God as judge of the living and the 
dead. 43 All the prophets testify about him that eve-
ryone who believes in him receives forgiveness of 
sins through his name.” 

The word of the Lord 

 

Sermon part 1: We are now in the year 2021. Imag-
ine - that for so many years, on all the continents of 
the world, in most languages of the world, to most 
peoples of the world, people have heard this mes-
sage. Many have accepted, but many will not believe 
this wonderful thing that happened on Easter Sun-
day: The good news is that Christ died, that Christ 
rose again, and that Christ will come again because 
love is stronger than death. And now we will hear 
from Paul after some music: 
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Det står skrevet i Paulus’ 1. brev til korinterne i 

15. kap. (1-11) 

Jeg kunngjør for dere, søsken, det evangelium jeg 
forkynte dere, det dere også tok imot, det dere også 

står på.  2 Gjennom det blir dere også frelst, når dere 
holder fast på ordet slik jeg forkynte det, ellers blir 
det forgjeves at dere kom til tro.  3 For først og 
fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, 

at Kristus døde for våre synder etter skriftene, 
4 at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen 
etter skriftene, 5 og at han viste seg for Kefas og 

deretter for de tolv. 
 6 Deretter viste han seg for mer enn fem hundre 
søsken på én gang. Av dem lever de fleste ennå, men 

noen er sovnet inn.  7 Deretter viste han seg for 
Jakob, deretter for alle apostlene.  8 Aller sist viste 
han seg for meg, jeg som bare er et ufullbåret 

foster.  9 For jeg er den minste av apostlene, jeg er 
ikke verdig til å kalles apostel, for jeg har forfulgt 
Guds kirke. 10 Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, 

og hans nåde mot meg har ikke vært bortkastet. For 
jeg har arbeidet mer enn noen av dem, det vil si ikke 
jeg, men Guds nåde som er med meg. 11 Men enten 

det er jeg eller de andre – dette forkynner vi, og dette 
har dere tatt imot i tro. 

Slik lyder Herrens ord 

Preken 2. del: Paulus var barn av sin tid. Han 
snakker om at Jesus viste seg for Kefas, det vil si 

Peter og de 12 som vi vet alle var menn. Men han 
nevner ikke kvinnene med navn, og det var nok en 
god grunn til det: I det israelittiske rettssystem hadde 

ikke kvinner rett til å være vitner i det hele tatt fordi 
ingen ville tro på dem. I hellenistisk kultur var det 
også lettere å tro på menn framfor kvinner. Likevel 
lot Jesus kvinnene være de første vitnene til Jesu 

oppstandelse. Jesus Kristus levde, han døde, og han 
sto opp - og han viste oss hele tiden at han ikke 
gjorde forskjell på folk.  

Det er sannsynlig at denne spesielle påskemorgen 

skjedde søndag 5. april i år 33. Paulus som gjorde 
hva han kunne for å fengsle, skade og til og med 
drepte de som trodde på Jesu oppstandelse, han ble 

omvendt og begynte å reise rundt for å forkynne 
evangeliet om Jesus. Rundt år 55, om lag 22 år etter 
den dramatiske påsken, skriver Paulus om 

oppstandelsen og han sier at de fleste av vitnene 
levde fortsatt. De som forteller historier som de 
dikter opp, vil enten si: Det var engang for lenge 

siden slik som i eventyrene. De vil sjelden oppgi tid 
og sted der hendelsene skjedde og si hvem det var 
som var vitner. For slike ting kunne være lett å 

skjekke. 

A reading from Paul’s first letter to the Corinthi-
ans chapter 15 (1-11) 
1 Now I would remind you, brothers and sisters, of 
the good news that I proclaimed to you, which you 
in turn received, in which also you stand, 2 through 
which also you are being saved, if you hold firmly to 
the message that I proclaimed to you—unless you 
have come to believe in vain. 
  3 For I handed on to you as of first importance 
what I in turn had received: that Christ died for our 
sins in accordance with the scriptures, 4 and that he 
was buried, and that he was raised on the third day 
in accordance with the scriptures, 5 and that he ap-
peared to Cephas, then to the twelve. 6 Then he ap-
peared to more than five hundred brothers and sis-
ters at one time, most of whom are still alive, though 
some have died. 7 Then he appeared to James, then 
to all the apostles. 8 Last of all, as to one untimely 
born, he appeared also to me. 9 For I am the least of 
the apostles, unfit to be called an apostle, because I 
persecuted the church of God. 10 But by the grace of 
God I am what I am, and his grace toward me has 
not been in vain. On the contrary, I worked harder 
than any of them—though it was not I, but the grace 
of God that is with me. 11 Whether then it was I or 
they, so we proclaim and so you have come to be-
lieve. 

The Word of the Lord 

Sermon part 2: Paul was a child of his time. He 
talks about Jesus appearing to Cephas, that is, Peter 
and the 12. We know they were all men. Paul did not 
mention the women by name, and there was proba-
bly a good reason for that: In the Israeli legal sys-
tem, women did not have the right to be witnesses at 
all because no one would believe them. In Hellenis-
tic culture, it was also easier to believe in men than 
in women. Nevertheless, Jesus let the women be the 
first witnesses of Jesus' resurrection. Jesus Christ 
lived, died, and rose - and he always showed us that 
he did not discriminate between people. 

It is likely that this special Easter morning occurred 
on Sunday, April 5, year 33. Paul had done what he 
could to imprison, injure, and even kill those who 
believed in Jesus' resurrection, but Paul was convert-
ed and began to travel around to preach the gospel of 
Jesus. Around the year 55, about 22 years after this 
happened, Paul writes about the resurrection and he 
says that most of the witnesses were still alive. 
Those who tell stories that they compose will either 
say: It was a long time ago - as in fairy tales. They 
will seldom state the time and place where the 
events took place and say who the witnesses were. 
For such things could easily be checked. 
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Så la oss høre hva Markus forteller om den dagen 
som forandret alt både for Jesu disipler og for oss.  

- etter salmen:  

Salme før evangeliet:  
196; Påskemorgen slukker sorgen 1. og 2. vers 

Det står skrevet i evangeliet etter Markus i 16. 

kap. (1-14) 

Oppstandelsen 

Da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena og 
Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende oljer 

for å gå og salve Jesus.  2 Tidlig om morgenen den 
første dagen i uken kom de til graven da solen gikk 
opp.  3 De sa til hverandre: «Hvem skal vi få til å 

rulle bort steinen fra inngangen til graven?»  4 
Men da de så opp, fikk de se at steinen var rullet 
fra. Den var meget stor.  5 Da de kom inn i graven, 

så de en ung mann sitte på høyre side, kledd i en 
hvit, lang kjortel, og de ble forferdet.  6 Men han 
sa til dem: «Vær ikke forferdet! Dere leter etter 

Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er stått 
opp, han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la 
ham!  7 Men gå og si til disiplene hans og til Peter: 

‘Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal 
dere få se ham, slik som han sa dere.’»  8 Da gikk 
de ut og flyktet bort fra graven, skjelvende og ute 

av seg. De sa ikke et ord til noen, for de var redde. 

Men så leser vi videre:  

Jesus viser seg for disiplene 
 9 *Etter at Jesus var stått opp igjen, tidlig den 
første dagen i uken, viste han seg først for Maria 
Magdalena, som han hadde drevet sju onde ånder 

ut av. 10 Hun gikk av sted og fortalte det til dem 
som hadde vært med ham, og som nå sørget og 
gråt. 11 Men da de fikk høre at han levde, og at 

hun hadde sett ham, trodde de det ikke. 

    12 Senere viste han seg i en annen skikkelse for 
to av dem mens de gikk på veien og skulle ut på 
landet. 13 Også disse kom og fortalte det til de 

andre, men de trodde ikke dem heller. 
 14 Til sist viste han seg også for de elleve mens 
de var samlet til måltid. Han bebreidet dem for 

deres vantro og harde hjerter, for de hadde ikke 
trodd dem som hadde sett at han var stått opp. 
 

Slik lyder det hellige evangelium 

 

3 

So let's hear what Mark says about the day that 
changed everything both for Jesus' disciples and 
for us. - after the hymn: 

Hymn before the gospel 
 Jesus Christ Is Risen Today 

The holy gospel according to Mark chapter 16 

The resurrection 

1 When the sabbath was over, Mary Magdalene, 
and Mary the mother of James, and Salome 
bought spices, so that they might go and anoint 
[Jesus’ body]. 2 And very early on the first day of 
the week, when the sun had risen, they went to the 
tomb. 3 They had been saying to one another, 
“Who will roll away the stone for us from the en-
trance to the tomb?” 4 When they looked up, they 
saw that the stone, which was very large, had al-
ready been rolled back. 5 As they entered the 
tomb, they saw a young man, dressed in a white 
robe, sitting on the right side; and they were 
alarmed. 6 But he said to them, “Do not be 
alarmed; you are looking for Jesus of Nazareth, 
who was crucified. He has been raised; he is not 
here. Look, there is the place they laid him. 7 But 
go, tell his disciples and Peter that he is going 
ahead of you to Galilee; there you will see him, 
just as he told you.”  8 So they went out and fled 
from the tomb, for terror and amazement had 
seized them; and they said nothing to anyone, for 
they were afraid. 

Jesus appears to the disciples 

9 [[Now after he rose early on the first day of the 
week, he appeared first to Mary Magdalene, from 
whom he had cast out seven demons. 10 She went 
out and told those who had been with him, while 
they were mourning and weeping. 11 But when 
they heard that he was alive and had been seen by 
her, they would not believe it. 
12 After this he appeared in another form to two 
of them, as they were walking into the country. 13 
And they went back and told the rest, but they did 
not believe them. 
14 Later he appeared to the eleven themselves as 
they were sitting at the table; and he upbraided 
them for their lack of faith and stubbornness, be-
cause they had not believed those who saw him 
after he had risen. 

The gospel of the Lord 

 



Preken 3. del Maria Magdalena, Salome og 
Maria, Jakobs mor, var de tre som Markus navngir 

som vitner til Jesu død på korset. Legg også merke 
til det at til og med apostlene hadde problemer 
med å tro på oppstandelsen. Så vi kan være 

frimodige og ikke gi opp. De som hadde fulgt 
Jesus i tre år og hadde sett hva han gjorde og hørt 
hva han sa, hadde problemer med å tro - ikke bare 

fordi det var kvinner som fortalte at de hadde sett 
ham, men også når det var to menn som fortalte at 
de hadde snakket med Jesus. Men de hadde jo ikke 

kjent ham igjen før han brøt brødet og gav dem. 
(Det var nok Emmausvandrerne som Lukas skriver 
om)  

Dette mysterium kan vi ikke forklare annerledes 
enn at det var en engangshendelse og vitenskapen 

kan verken bekrefte eller avkrefte at det skjedde.  

Men disiplene som først hadde problemer med å 
tro, begynte etter hvert å tro etter at de fikk se 
Jesus og de fleste av dem gikk ut og fortalte det 

videre, i fare for selv å bli kastet i fengsel eller 
drept. Det hadde de ikke utsatt seg selv for, dersom 
dette var oppdiktet. Paulus reiste til byer rundt 

Middelhavet og forkynte evangeliet og stiftet 
menigheter. Det førte til at han selv ble forfulgt og 
både steinet og fengslet og til slutt halshugget.  

På påskemorgen hadde disiplene vært i dyp sorg, 

men deres liv ble forandret, de fikk håp og tro og 
frimodighet. Nå var de redde og likevel glade. Og 
deres liv ble forandret etter at de fikk et møte med 

den oppstandne og begynte å forstå det Jesus 
hadde snakket om tidligere. For nå forstod de etter 
hvert at han levde og at han var hos dem hele 

tiden. Ingen ting kan skille oss fra Guds kjærlighet.  

Fellesskapet med andre som tror, er viktig. Om vi 
sitter alene i vår stue og ser på gudstjeneste på nett 
eller om vi er i en kirke, så skal vi vite at over hele 

verden har vi brødre og søstre i troen på Jesus 
Kristus og de tilber og bekjenner den samme troen 
på Jesus oppstandelse. Dette felleskapet ikke 

synlig, men allikevel ekte, selv om de ikke er til 
stede på samme tid i samme rom. Vi har alltid visst 
om det verdensvide kirkefellesskapet, men da 

kirkene var åpne, tenkte vi mest på oss selv og 
hvor godt det var å føle det fysiske felleskapet der 
vi kunne høre, se og synge sammen med andre. 
Men tenk over det når du sitter alene med 

skjermen din, at nå priser vi Jesus den oppstandne 
sammen med alle andre troende i hele den vide 
verden.  
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Sermon part 3 Mary Magdalene and Salome and 
Mary the mother of James were the three whom 
Mark named as witnesses of Jesus' death on the 
cross. Note, too, that even the apostles had diffi-
culty believing in the resurrection. So we can be 
bold and not give up. Those who had followed 
Jesus for three years and had seen what he was 
doing and heard what he was saying had difficulty 
believing - not only because it was women who 
said they had seen him, but also when there were 
two men who said that they had talked to Jesus. 
But they had not recognized him until he broke 
the bread and gave it to them. (It was probably the 
Emmaus walkers that Luke writes about) 

We can explain this mystery no other way than 
that it was a one-time event and science can nei-
ther confirm nor deny that it happened. 

But the disciples, who at first had difficulty be-
lieving, after seeing Jesus they eventually be-
lieved, and most of them went out and told others 
further, in danger of being thrown into prison or 
killed themselves. They would not have exposed 
themselves to that if this had been fabricated. Paul 
traveled to cities around the Mediterranean, 
preaching the gospel, and establishing congrega-
tions. As a result, he himself was persecuted and 
both stoned and imprisoned and eventually be-
headed. 

On Easter morning the disciples had been in deep 
sorrow, but their lives changed, they gained hope 
and faith and boldness. Now they were scared and 
still happy. And their lives changed after they met 
the resurrected one and began to understand what 
Jesus had talked about earlier. For now, they un-
derstood that he was alive and that he was with 
them all the time. For nothing can separate us 
from the love of God. 

Fellowship with others who believe is important. 
Whether we sit alone in our living room and 
watch worship online or if we are in a church, we 
should know that all over the world, we have 
brothers and sisters in Christ, and they worship 
and confess the same belief in the resurrection of 
Jesus. This fellowship is not visible, but it is still 
real, even if they are not present at the same time 
in the same room. We have always known about 
the worldwide church community. When the 
churches were open, we thought mostly about our-
selves and how good it was to feel the physical 
community where we can hear, see and sing with 
others. But think about that when you sit alone 
with your screen, that now we praise Jesus the ris-
en one with all other believers in the whole wide 
world. 



Graven var tom og de trodde, men de var redde, de 
sørget over å ha mistet sin venn og Herre, og samtidig 

skulle de være glade for at han var stått opp, men det 
tok litt tid før de forstod og trodde.   

Men hva med oss? Vi trenger også litt tid, slik som 
disiplene den gang. Vi kan ikke forvente at folk skal 

tro det første gang vi sier det. Mennesker må ha tid til 
å høre det fra forskjellige kilder, lese om det og tenke 
seg om, før de tørr å tro og satse livet sitt på at det er 

sant. Vi har hørt at Jesus er stått opp, men vi vet ikke 
alltid hva vi skal gjøre med det, hva det betyr for oss i 
vårt hverdagsliv. Men disiplene fikk lov til å være litt 

redde, de fikk ro til å nøle og tvile og sakte, men 
sikkert begynne de å forstå. Selveste Peter, 
disippellederen, han begynte ikke å tro første gang han 
hørte det, Johannes likedan, de måtte selv gå for å se. 

Hvorfor skulle det vært annerledes med oss, vi trenger 
også litt tid, og vi må også ut for å se, og høre og føle 
og kjenne at Jesus er der for oss.   

Våren er her! Det spirer og gror utenfor vinduet mitt. 

De nydeligste blader og blomster spirer ut av tørre 
små frø. Liv av død, tror vi på det? Ja selvfølgelig tror 
vi, vi ser det jo hver vår! Tenk for noen uker siden, alt 

var dødt, tørre grener, og bare is og snø, men nå spirer 
det overalt.  Hvordan går det an å ikke tro på livets 
skapelse når dette skjer.  

Og hvis vi tør å tro at Gud står bak skapelsen av nytt 

liv hver vår, og skapelsen av hvert nytt menneskebarn, 
da er det ikke utenkelig at han også kunne vekke Jesus 
opp av de døde. Ja, vi ser og vi tør også å tro på det 

slik som disiplene etter hvert torde å tro.   

For Jesus gikk inn i vår lidelsesverden helt og fullt. 
Han trengte jo ikke ha dødd. På samme måte som han 
ikke trengte å ha blitt født, han kunne jo ha kommet i 

skyene som en ånd eller på en hvit hest som en ekte 
konge. Men han gjorde ikke det som for oss ville være 
logisk og naturlig for en Gud og en frelser og en 

konge. Han kom og ble ekte menneske og han gikk 
han inn i alle våre smerter og lidelser. Han ble mobbet 
og pisket og hånet og lurt, han følte smerte og han 

døde en grusom død. Ingen kan i dag si: Gud forstår 
meg ikke, jeg orker ikke tro på en god Gud når jeg må 
ha det så vondt. Men Gud lot Jesus gå inn i hele vår 

virkelighet. Da Jesus døde, så døde han for oss, og da 
han stod opp, så gjorde han det for oss.  

Vi må også lide, vi må også dø, men vi skal også stå 
opp slik som ham, for han sprengte dødens lenker, han 
gjorde det slik at døden ikke lenger hadde noen makt 

over oss.  5 

The tomb was empty, and they believed, but they 
were afraid, they mourned the loss of their friend and 
Lord, and at the same time they should be glad that 
he had risen, but it took some time before they under-
stood and believed. 

But what about us? We also need some time, like the 
disciples then. We cannot expect people to believe it 
the first time we say it. People must have time to hear 
it from different sources, read about it and think 
about it before they dare to believe and bet their lives 
that this is true. We have heard that Jesus has risen, 
but we do not always know what to do with it, what it 
means to us in our daily lives. But the disciples were 
allowed to be a little afraid, they were allowed to hes-
itate and doubt and slowly but surely they begin to 
understand. Peter himself, the disciple leader, he did 
not begin to believe the first time he heard it, John 
likewise, they themselves had to go to see. Why 
should it be different with us? We also need some 
time, and we must also go to see, and hear and feel 
and recognize that Jesus is there for us. 

Spring is coming. It sprouts and grows outside my 
window. The most beautiful leaves and flowers 
sprout from dry small seeds. Life out of death, do we 
believe in it? Yes, of course, we see it every spring! 
Think a few weeks ago, everything was dead, dry 
branches, and just ice and snow, but now it is sprout-
ing everywhere. How is it possible to not believe in 
the creation of life when this happens. 

And if we dare to believe that God is behind the crea-
tion of new life every spring, and the creation of eve-
ry new human child, then it is not inconceivable that 
he could also raise Jesus from the dead. Yes, we see 
and we also dare to believe as the disciples eventually 
dared to believe. 

For Jesus entered our world of suffering. Fully. He 
did not need to have died. In the same way that he did 
not need to have been born, he could have come in 
the clouds like a king or on a white horse like a real 
king. But he did not do what we would believe was 
logical and natural for a God and a Savior and a King 
to do. He came and became a real person, and he 
went into all our pains and sufferings. He was bullied 
and whipped and mocked and tricked, he felt pain 
and he died a cruel death. No one can say today that 
God does not understand me, that I can not bear to 
believe in a good God when I have to be in so much 
pain. But God let Jesus enter our whole reality. When 
he died, he died for us, and when he rose, he did it for 
us.  

We must also suffer, we must also die, but we will 
also rise like him, for he broke the chains of death. 
He did it so that death no longer had any power over 
us.  



Selvfølgelig er vi redde for lidelsen, selvfølgelig er vi 
redde for døden, men samtidig skal vi få lov til å hvile 

i den trygghet at Gud har gått veien før oss. Han har 
gått der og vi følger ham der han går, gjennom hån og 
spott, gjennom sykdom, smerter, lidelse og død og - 

oppstandelse.  

Følg meg, sa Jesus til disiplene da han kalte dem til å 
bli sine disipler, følg meg sier han til oss nå. Veien han 
vil vi skal følge, er full av lidelse og sorg, ikke tro noe 

annet, men veien han vil vi skal gå har han gått før oss, 
veien vi skal gå er ikke farlig - for Jesus går der 
sammen med oss, og den er jo ikke bare full av sorger 

og nederlag, men den er full av evig glede og 
kjærlighet og håp. Jesus går sammen med oss og foran 
oss - gjennom hele livet. Det handler om å leve ekte og 
ikke på en løgn, det handler om å ikke leve et 

dobbeltliv, ett i hverdagen, med hverdagens små og 
store problemer og et annet når vi går i kirken og ber 
til Gud og ber om tilgivelse, nei, det er bare ett liv og 

det er det livet Gud skapte, det er bare en vei han vil at 
vi skal  gå og det er veien til himmelen.  Den veien 
heter Jesus, for Jesus er veien, sannheten og livet. 

Veien som Jesus vil at vi skal gå er verken en dans på 
roser eller en sveving på skyer, den er en vei i sannhet 
og ikke i fornektelse og falskhet. Den veien Jesus vil 

vi skal gå sammen med ham er nemlig selve livet, vårt 
liv. Fordi han har levet og dødd og stått opp for oss og 
han vil leve sammen med oss og han vil stå og vente 

på oss! Den dagen vi skal få se ham ansikt til ansikt.  

Det er vår og det er fest, fastetiden er over. La oss 
takke ham og glede oss over at Gud fullførte den 
planen han hadde, - nemlig å frelse alle syndere, ikke 

bare de som var i Israel, men alle i hele verden. Så 
oppstandelsen betyr at ingen og ingenting kan hindre 
Gud i å frelse de som vil, ingen og ingenting kan 

komme i veien for Guds kjærlighet, verken synd eller 
elendighet, krig eller utnyttelse, ja alt det vi hørte om 
på langfredag, og alt det som er vanskelig og vondt i 

våre liv og i våre samfunn, - alt det vi har gjort galt og 
alt det vi har forsømt, alt det vi er delaktighet i uten å 
ha valgt det selv, all ondskap og alt det som følger 

med den,  det seiret Jesus over da han hang på korset. 
Ingenting er ukjent for Jesus Kristus, ingen ondskap er 
for stor, ingen lidelse er for grusom. Han levde for oss 
og han vil leve med oss, han led for oss og han vil lide 

med oss, og han døde for oss og han vil være der når 
vi dør, for han overvant døden og alle dødens krefter- 
Han sto opp og han lever i all evighet!   

Ære være Faderen og Sønnen og Ånden som var og er 
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Of course, we are afraid of suffering, of course we 
are afraid of death, but at the same time we must be 
allowed to rest in the security that God has walked 
the path before us. He has gone there and we follow 
him where he goes, through mockery and divination, 
through sickness, pain and suffering and death and 
resurrection. 

Follow me, Jesus said to the disciples when he 
called them to be his disciples. Follow me he says to 
us now, the way he wants us to follow is full of suf-
fering and sorrow, do not believe anything else, but 
the way he wants us to go, he has gone before us. 
The way we are to go is not dangerous - for Jesus 
goes there with us. It is not only full of sorrows and 
defeat, but also full of eternal joy and love and hope. 
Jesus walks with us and in front of us throughout 
life. It is about living real and not in a lie, it's about 
not living a double life, one in everyday life, with 
everyday small and big problems and another when 
we go to church and pray to God and ask for for-
giveness. No, there is only one life and that is the 
life God created, there is only one way he wants us 
to go and that is the way to heaven. The way is 
called Jesus, for Jesus is the way, the truth, and the 
life. The path that Jesus wants us to walk is neither a 
dance on roses nor a soaring on clouds, it is a path in 
truth and not in denial and falsehood. The way Jesus 
wants us to walk is life itself, our life. Because he 
lived and died and rose again all for us, He will live 
with us and he will stand and wait for us. That day 
we will see him face to face. 

It's spring and it's party, Lent is over. Let us give 
thanks to him and rejoice that God fulfilled the plan 
he had - namely to save all sinners, not only those 
who were in Israel, but everyone in the whole world. 
The resurrection means that no one and nothing can 
stop God from saving those who are willing, no one 
and nothing can get in the way of God's love, neither 
sin nor misery, war nor exploitation, yes all that we 
heard about on Good Friday, and all that is difficult 
and painful in our lives and in our societies, - all that 
we have done wrong and all that we have neglected, 
all that we are involved in - without having chosen it 
ourselves, all evil and all that comes with it, that Je-
sus triumphed over when he hung on the cross. 
Nothing is unknown to Jesus Christ, no evil is too 
great, no suffering is too cruel. He lived for us and 
he will live with us, he suffered for us and he will 
suffer with us, and he died for us and he will be 
there when we die, for he overcame death and all the 
forces of death, when he rose again. He lives forev-
er! 

Glory be to the Father and to the Son and to the Ho-
ly Spirit as it was in the beginning is now and ever 
shall be. Amen 


