
Intro til gudstjenesten:  

I dag begynner fasten og mange av oss kjenner en 
ekkel klump i halsen når vi tenker på hvor mange 

mennesker som opp igjennom årtusener har ikledd 
seg en ytre fromhet, kledd seg så og si i sekk og aske 
for å vise folk hvor fromme de er, men samtidig har 

de sveket sine egne, løyet, vært utro, baktalt folk og 
sviktet sin familie eller venner. Hykleri er det verste 
nordmenn vet. Men hva er det motsatte? Hva er en 

ekte uhyklerisk kristen faste etter Guds vilje?  

La oss først høre fra gamle testamentet:  

Det står skrevet hos profeten Jesaia 58: (1-12) 
58 Rop av full hals, spar deg ikke! 
          La stemmen runge som et horn! 

          Fortell mitt folk om deres lovbrudd 
          og Jakobs hus om deres synder. 
     2 De søker meg dag etter dag 
          og ønsker å kjenne mine veier. 

          De ligner et folk som gjør det som er 
rettferdig,  og ikke vender seg bort fra det som er rett 
for deres Gud.  De spør etter mine rettferdige lover 

          og ønsker å være nær Gud. 
     

 3 «Hvorfor ser du ikke at vi faster, 
          hvorfor merker du ikke at vi plager oss selv?» 

          Se, på fastedagen gjør dere som dere vil, 
          dere driver alle arbeidsfolk hardt. 
     4 Se, når dere faster, blir det strid og trette 

          og slagsmål med urettferdige never. 
          Dere faster ikke slik i dag 
          at stemmen deres kan høres i det høye. 

     5 Er dette den fasten jeg har valgt, 
          en dag da mennesket plager seg selv, 
          bøyer hodet som et siv 

          og legger seg i sekk og aske? 
          Kaller du dette for faste 
          og en dag etter Herrens vilje? 

     

 6 Nei, dette er fasten jeg har valgt: 
          å løse urettferdige lenker, 
          sprenge båndene i åket, 

          sette undertrykte fri 
          og bryte hvert åk i stykker, 
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Intro to the service: 

Today lent begins and many of us feel a nasty lump 
in our throats when we think of how many people 
who have dressed in an external piety, dressed virtu-
ally in sackcloth and ashes to show people how pi-
ous they are, but at the same time they have betrayed 
their own, lied, cheated, slandered people and failed 
their family or friends. Hypocrisy is the worst thing 
Norwegians know. But what is the opposite? What is 
a true non-hypocritical Christian fasting according to 
God's will? 

Let us first hear from the Old Testament: 

A reading from Isaiah 58: (1-12) 

 1 Shout out, do not hold back! 
  Lift up your voice like a trumpet! 
 Announce to my people their rebellion, 
  to the house of Jacob their sins. 
 2 Yet day after day they seek me 
  and delight to know my ways, 
 as if they were a nation that practiced righteous-
ness and did not forsake the ordinance of their God; 
 they ask of me righteous judgments, 
  they delight to draw near to God. 
  

3 “Why do we fast, but you do not see? 
  Why humble ourselves, but you do not notice?” 
 Look, you serve your own interest on your fast 
day, and oppress all your workers. 
 4 Look, you fast only to quarrel and to fight 
  and to strike with a wicked fist. 
 Such fasting as you do today 
  will not make your voice heard on high. 
 5 Is such the fast that I choose, 
  a day to humble oneself? 
 Is it to bow down the head like a bulrush, 
  and to lie in sackcloth and ashes? 
 Will you call this a fast, 
  a day acceptable to the Lord? 
  

6 Is not this the fast that I choose: 
  to loose the bonds of injustice, 
  to undo the thongs of the yoke, 
 to let the oppressed go free, 
  and to break every yoke? 
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7 å dele ditt brød med sultne 
          og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. 

          Du skal se til den nakne og kle ham, 
          du skal ikke snu ryggen til dine egne. 
           

     8 Da skal lyset bryte fram for deg som 
morgenrøden,   brått skal helbredelsen komme. 
          Din rettferd skal gå foran deg 

          og Herrens herlighet følge etter deg. 
     9 Da skal du kalle, og Herren skal svare, 
          du skal rope, og han skal si: «Her er jeg!» 

          Om du tar bort hvert åk hos deg, 
          ikke peker med fingrene og snakker 
ondskapsfullt, 

    10 om du gir av ditt eget til den sultne 
          og selv metter den som lider nød, 
          da skal ditt lys gå opp i mørket, 
          din natt skal bli som høylys dag. 

    

 11 Herren skal alltid lede deg 
          og mette din sjel i det tørre landet. 
          Han skal styrke kroppen din 

          så du blir som en vannrik hage, 
          en kilde der vannet aldri svikter. 
    12 Dine gamle ruiner skal bygges opp igjen, 

   du skal gjenreise grunnmurer fra eldgamle slekter. 
          Du skal kalles 
          Den som murer igjen revner, 

          Den som setter i stand veier 
          så folk kan bo der. 
Slik lyder Herrens ord 

Preken 1. part 

Allerede mange hundre år før Kristus, ble dette 
skrevet av den andre Jesajas: Israel hadde vært 
bortført til Babylon og var kommet tilbake, de 

prøvde å finne tilbake til sine skikker og tradisjoner 
som å gjennomføre fastetid.  Og profeten forstod at 
folket gjerne ville prøve å gjøre Guds vilje, men det 

er ikke alltid så lett å forstå hva det er. Vi vil så 
gjerne gjøre det som er rett, men så blir det krangel 
og folk blir uvenner om ytre ting og så skaper vi uro 
istedenfor omsorg og kjærlighet. 

4 Se, når dere faster, blir det strid og trette og 

slagsmål med urettferdige never. 5 Er dette den 
fasten jeg har valgt, en dag da mennesket plager seg 
selv, bøyer hodet som et siv og legger seg i sekk og 

aske? Kaller du dette for faste og en dag etter 
Herrens vilje? Spør profeten. 

 

7 Is it not to share your bread with the hungry, 
  and bring the homeless poor into your house; 
 when you see the naked, to cover them, 
  and not to hide yourself from your own kin? 
  

8 Then your light shall break forth like the dawn, 
  and your healing shall spring up quickly; 
 your vindicator shall go before you, 
  the glory of the Lord shall be your rear guard. 
 9 Then you shall call, and the Lord will answer; 
 you shall cry for help, and he will say, Here I am. 
 If you remove the yoke from among you, 
  the pointing of the finger, the speaking of evil, 
 10 if you offer your food to the hungry 
  and satisfy the needs of the afflicted, 
 then your light shall rise in the darkness 
  and your gloom be like the noonday. 
  

11 The Lord will guide you continually, 
  and satisfy your needs in parched places, 
  and make your bones strong; 
 and you shall be like a watered garden, 
  like a spring of water, 
  whose waters never fail. 
 12 Your ancient ruins shall be rebuilt; 
  you shall raise up the foundations of many gen-
erations; 
 you shall be called the repairer of the breach, 
  the restorer of streets to live in. 

The word of the Lord  

Music 

Sermon part 1 

Already hundreds of years before Christ, this was 
written by the other Isaiah: Israel had been taken 
captive to Babylon and had returned, they were try-
ing to find their way back to their customs and tradi-
tions such as fasting. The prophet understood that 
the people would like to try to do God's will, but it is 
not always so easy to understand what that is. We 
want to do what is right, but then we quarrel, and 
fight and people become enemies of external things 
and then we create unrest instead of care and love. 

4 Look, you fast only to quarrel and to fight and to 
strike with a wicked fist. 5 Is such the fast that I 
choose, a day to humble oneself? 
Is it to bow down the head like a bulrush, and to lie 
in sackcloth and ashes? Will you call this a fast, a 
day acceptable to the Lord? 
The Prophet asked. 
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Det er som en pendel som svinger. Ok nå har vi 
lært at faste der man plager seg selv og sulter og 

kler seg i sekk og aske, ikke fører oss nærmere 
Gud. Så hykleriet har vi nå lagt bak oss. Men så er 
vi blitt så redde for hykleristempelet at nå tør vi 

ikke prøve å faste i det hele tatt i redsel for å bli 
sett på som hyklere. Men hva kan vi gjøre for å 
komme nærmere Gud og finne Guds vilje med 

våre liv.  

For det må være en annen og bedre mening med 
fasten enn å plage seg selv. 

Forrige søndag var det fastelaven, det betyr farvel 
kjøtt. Men den kristne faste er mye mer enn å ikke 

spise kjøtt. Mye mer enn å be lange bønner, eller 
synge mollstemte sanger. Faste i kristelig forstand 
er det vi leste og som ble sagt mange hundre år før 
Kristus. Jesaja sine ord ligner på Jesu ord:    

 6 Nei, dette er fasten jeg har valgt: å løse 

urettferdige lenker, 
    sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri 7 å 
dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og 

hjemløse komme i hus. 

Så la oss høre hva Paulus har å si om dette etter litt 
musikk: 

Musikk 

Det står skrevet i 2.korinterbrev i det 5.og 

6.kapittel (5:20-6:10) 

Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud 
selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på 

Kristi vegne: La dere forsone med Gud! 21 Han 
som ikke visste av synd, har han gjort til synd for 
oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. 

6.1 Som hans medarbeidere oppfordrer vi dere til 

ikke å ta imot Guds nåde forgjeves.  2 For han sier: 
           Jeg bønnhørte deg i rette tid 
           og hjalp deg på frelsens dag. 
Se, nå er den rette tid, nå er frelsens dag! 

      

3 Vi gir ikke mennesker noen grunn til å bli støtt 
bort, så tjenesten ikke skal bli spottet.  4 Nei, vi 
viser oss som Guds tjenere på alle måter: med stor 

tålmodighet i motgang, nød og angst, 5 under 
mishandling, i fengsel og i opptøyer, i hardt arbeid, 
i nattevåk og sult.  6 Vi går fram med redelighet og 

visdom, med tålmodighet og godhet, i Den hellige 
ånd, med oppriktig kjærlighet,  
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It's like a pendulum swinging. Ok now we have 
learned that fasting where you torment yourself 
and starve and dress in sackcloth and ashes, does 
not bring us closer to God. So now we have put 
the hypocrisy behind us. But then we have be-
come so afraid of the stamp of hypocrisy that  we 
no longer dare not try to fast at all for fear of be-
ing seen as hypocrites. But what can we do to 
draw closer to God and find God's will for our 
lives?  

For there must be a different and better meaning 
to fasting than to torment oneself. 

Last Sunday was the last Sunday before Lent, 
Fastelaven, which means goodbye meat. But the 
Christian fast is much more than not eating meat. 
Much more than praying long prayers, or singing 
sad songs. Fasting in the Christian sense is what 
we read and what was said many hundreds of 
years before Christ. Isaiah's words are similar to 
Jesus' words: 

6 Is not this the fast that I choose: to loose the 
bonds of injustice, to undo the thongs of the yoke, 
to let the oppressed go free, 
7 Is it not - to share your bread with the hungry, 
and bring the homeless poor into your house; 
So let's hear what Paul has to say about this after 
some music: 

A reading from 2 Corinthians 5:20b--6:10 

 

20b We entreat you on behalf of Christ, be recon-
ciled to God. 21 For our sake he made him to be 
sin who knew no sin, so that in him we might be-
come the righteousness of God. 
  

6:1 As we work together with him, we urge you 
also not to accept the grace of God in vain. 2 For 
he says, 
 “At an acceptable time I have listened to you, 
  and on a day of salvation I have helped you.” 
See, now is the acceptable time; see, now is the 
day of salvation!  

3 We are putting no obstacle in anyone’s way, so 
that no fault may be found with our ministry, 4 
but as servants of God we have commended our-
selves in every way: through great endurance, in 
afflictions, hardships, calamities, 5 beatings, im-
prisonments, riots, labors, sleepless nights, hun-
ger; 6 by purity, knowledge, patience, kindness, 
holiness of spirit, genuine love,  



 7 med sannhets ord og i Guds kraft, med rettferds 
våpen i høyre og venstre hånd, 8 i ære og vanære, 

baktalt og hedret. De sier vi leder folk vill, men vi 
taler sant,  9 vi er miskjent, men likevel anerkjent, 
vi er døende, men se, vi lever! Vi blir slått, men 

ikke slått i hjel, 10 vi sørger, men er alltid glade, vi 
er fattige, men gjør mange rike, vi har ingenting, 
men eier alt.  

Slik lyder Herrens ord 

 

Preken 2. part  

Med andre ord: Vi skal kjempe for det som er rett, 
selv om det er vanskelig, selv om vi må tåle 
motstand og bli spottet, så må vi være utholdende 

og tålmodige slik at vi kan fremme rettferdighet og 
godhet og ekte kjærlighet. Fordi vi vil gjøre godt 
mot vår neste.  

Vi kan tåle mye når vi vet at vi er med på å 

oppfylle Jesu oppdrag å gir andre det de trenger for 
å leve og å bryter lenker og reiser dem opp. Vi må 
ta Fokuset bort fra oss selv og flyttes det over på 

vår neste. Nå i fastetiden skal vi konsentrere oss 
om å avstår fra å bruke mange penger og tid og 
krefter på oss selv – men vi skal bruke tid og 

krefter og penger til beste for andre som trenger 
det.  

4 Vi viser oss som Guds tjenere på alle måter: med 
stor tålmodighet i motgang, nød og angst, 5 under 

mishandling, i fengsel og i opptøyer, i hardt arbeid, 
i nattevåk og sult.  

La oss synge om Jesu veg til Jerusalem før vi får 
høre dagens evangelium:  

Salme før prekenen 117: Se vi går opp til 

Jerusalem 

Det hellige evangelium etter Matteus i det 6. 
kapittel:  

 

(1-6 og 16-21) Gaver til de fattige 
6 Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene 
på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen 

lønn hos deres Far i himmelen.  2 Når du gir en 
gave til de fattige, skal du ikke utbasunere det, slik 
hyklerne gjør i synagogene og på gatene for å bli 

æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har 
alt fått sin lønn.   

4 

7 truthful speech, and the power of God; with the 
weapons of righteousness for the right hand and 
for the left; 8 in honor and dishonor, in ill repute 
and good repute. We are treated as impostors, and 
yet are true; 9 as unknown, and yet are well 
known; as dying, and see—we are alive; as pun-
ished, and yet not killed; 10 as sorrowful, yet al-
ways rejoicing; as poor, yet making many rich; as 
having nothing, and yet possessing everything. 

The Word of the Lord 

 

Sermon part 2 

In other words: we must fight for what is right, 
even if it is difficult, even if we must endure re-
sistance and be mocked, then we must be persis-
tent and patient so that we can promote justice and 
goodness and true love, because we will do good 
to our neighbor.  

We can endure a lot when we know that we are 
fulfilling Jesus' mission to give others what they 
need to live and to break links and raise them up. 
We must take the Focus away from ourselves and 
shift it to our neighbor. Now during Lent, we 
should concentrate on refraining from spending a 
lot of money and time and energy on ourselves - 
but we should spend time and energy and money 
for the benefit of others who need it.  

 
4 We will show ourselves as servants of God, we 
have commended ourselves in every way: through 
great endurance, in afflictions, hardships, calami-
ties, 5 beatings, imprisonments, riots, labors, 
sleepless nights and hunger.  Let us sing about 
Jesus' way to Jerusalem before we hear the gospel 
of the day: 

Hymn before sermon: HSSN 65: Come let us 
go to Jerusalem 

The holy gospel according to Matthew 6: (1-6, 16-
21) 

[Jesus said to the disciples:] 1“Beware of practic-
ing your piety before others in order to be seen by 
them; for then you have no reward from your Fa-
ther in heaven. 
  2 “So whenever you give alms, do not sound a 
trumpet before you, as the hypocrites do in the 
synagogues and in the streets, so that they may be 
praised by others. Truly I tell you, they have re-
ceived their reward.  



3 Når du gir en slik gave, skal ikke den venstre 
hånden vite hva den høyre gjør, 4 for at det kan 

være en gave i det skjulte. Og din Far, som ser i 
det skjulte, skal lønne deg. 
 5 Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. 

De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og 
be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere: 
De har alt fått sin lønn. 

     6 Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt 
og lukke døren og be til din Far som er i det 
skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal 

lønne deg. 

16 Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster 
mine, slik som hyklerne. De forsømmer sitt 
utseende for at folk skal se at de faster. Sannelig, 
jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. 

    17 Men når du faster, skal du salve hodet og 
vaske ansiktet, 18 for at ingen skal se at du faster, 
ingen andre enn din Far som er i det skjulte. Og 

din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg. 
 
19 Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor 

møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn 
og stjeler. 20 Men dere skal samle skatter i 
himmelen, der verken møll eller mark ødelegger 

og tyver ikke bryter inn og stjeler. 21 For der 
skatten din er, vil også hjertet ditt være. 

Slik lyder det hellige evangelium.  

Preken 3. part 

Vi skal ikke gjøre botsgjerninger, vi skal samle 

skatter!  
Faste betyr å avstå fra noe, for å oppnå noe som er 
mer verdifullt. Nå i pandemitiden har vi måttet 

avstå fra mange ting, for å hindre smitte, og da har 
vi lært oss hva som er verdt å kjempe for.  

Fastetiden skal vi bruke til å finne og erfare 
forskjellen på hva som er sant og hva som er løgn, 

hva som er ekte og hva som er overfladisk og 
uekte. Hva som holder i vanskelige tider og hva 
som forsvinner. Hva som er verdt å kjempe for og 
hva som er ok å gi miste. For i dag er det 

Askeonsdag. Aske er utrykk for utbrenthet og 
ødeleggelse, noe som er for sent til å reddes, det 
hjelper ikke å berge stumpene, det må nyskapelse 

til.  

5 

3 But when you give alms, do not let your left 
hand know what your right hand is doing, 4 so 
that your alms may be done in secret; and your 
Father who sees in secret will reward you. 
  5 “And whenever you pray, do not be like the 
hypocrites; for they love to stand and pray in the 
synagogues and at the street corners, so that they 
may be seen by others. Truly I tell you, they have 
received their reward. 6 But whenever you pray, 
go into your room and shut the door and pray to 
your Father who is in secret; and your Father who 
sees in secret will reward you. 

 
  16 “And whenever you fast, do not look dis-
mal, like the hypocrites, for they disfigure their 
faces so as to show others that they are fasting. 
Truly I tell you, they have received their reward.  

17 But when you fast, put oil on your head and 
wash your face, 18 so that your fasting may be 
seen not by others but by your Father who is in 
secret; and your Father who sees in secret will re-
ward you. 
  19 “Do not store up for yourselves treasures on 
earth, where moth and rust consume and where 
thieves break in and steal; 20 but store up for 
yourselves treasures in heaven, where neither 
moth nor rust consumes and where thieves do not 
break in and steal. 21 For where your treasure is, 
there your heart will be also.” 

The Gospel of the Lord 

Sermon part 3 

We are not going to do a lot of penance, we are 
going to collect treasures! Fasting means giving 
up something, in order to achieve something that 
is more valuable. Now in the time of the pandem-
ic, we have had to refrain from many things, to 
prevent infection, and then we have learned what 
is worth fighting for.  

We will use Lent to find and experience the differ-
ence between what is true and what is a lie, what 
is real and what is superficial and unreal. What 
lasts in difficult times and what disappears. What 
is worth fighting for and what is ok to give up. 
Because today is Ash Wednesday. Ash is an ex-
pression of burnout and destruction, something 
that is too late to be saved, it does not help to save 
the stumps, innovation, new creation is needed. 



Der er vi der nå! Mange av oss føler oss utbrent og 
slitne, og hele landet sliter med det samme. Rett 

faste er alltid å følge Jesus på hans veg til Golgata, 
men i år er denne veien viktigere enn noensinne. 
For vi har allerede gått lenge på lidelsens veg, en 

pandemi som har gjort oss redde for å møte andre 
mennesker, fordi det kan føre til død; og politisk 
uro der det ikke ser ut til å finns en varig løsning; 

og klimakrise som bare blir verre og verre. Og selv 
om vi nå er på veg ut av pandemi-mørket, og vi ser 
lyset i enden av den tunellen, så har mye blitt 

ødelagt og utbrent på vegen, og det er mye vi ikke 
kan reparere. Vi trenger en nyskapelse, vi trenger 
en renselse og vi trenger en ny start.   

 

Smitten kommer til å vare en stund til, og den 
politiske uroen og klimakrisen er heller ikke noe 

som bare går over av seg selv. Vi må kjempe, ikke 
med skarpe våpen eller vold, men med åndelige 
midler. Jesus har lovet å være med oss alle dager, 

men det virker som om vi har gått oss vil og 
havnet ut på den brede veg, vi må derfor kjempe 
for å komme tilbake på den smale sti igjen.  Det er 

det fastetiden handler om.  

Husk at Jesus fremdeles har all makt i himmel og 
på jord og at kjærligheten fremdeles er sterkere 
enn døden. Men vi må slippe ham til, han som er 

og har denne makten, for vi har fått frihet også til å 
gjøre mot hans vilje. Vi kan ikke bare gå tilbake til 
slik det var før, for mye av det er utbrent, og vi har 

lært og erfart mye om livet og døden og forhold 
mellom mennesker. Vi har sett at menneskers 
egoisme og selvopptatthet kan få enorme negative 

konsekvenser og vi har sett at svik og løgn kan ha 
uante og dødelig utgang. 

Det er ikke lenger bare snakk om å velge det gode 
og si nei til det onde, for vi vet ikke alltid hva som 

er hva. Midt i vår utbrenthet må vi rope til vår 
skaper og be om nåde for oss selv og for våre 
nærmeste, for vår neste og for vårt land, ja, vi må 

be om nåde for de som trodde på løgn, vi må be 
Gud om at han nok en gang vil bære vårt raseri, 
vår elendighet og våre synder, slik at vi  kan få en 

ny begynnelse.  

6 

There we are now! Many of us feel burnt out and 
tired, and the whole country struggles at once. 
True fasting is always to follow Jesus on his way 
to Calvary, but this year this road is more im-
portant than ever. For we have already been on the 
path of suffering, a pandemic that has frightened 
us to meet other people, because it could lead to 
death; and political unrest where there does not 
appear to be a lasting solution; and climate crisis 
that is only getting worse and worse. And even 
though we are now on our way out of the pandem-
ic darkness, and we see the light at the end of that 
tunnel, much has been destroyed and burned out 
on the road, and there is much we cannot repair. 
We need an innovation, we need a cleansing, and 
we need a fresh start. 

 

The infection will last for a while longer, and the 
political unrest and climate crisis is not something 
that just goes away on its own. We must fight, not 
with sharp weapons or violence, but with spiritual 
means. Jesus has promised to be with us every 
day, but it seems as if we have gone astray and 
ended up on the wide road, we must therefore 
fight to get back on the narrow path again. That's 
what Lent is all about.  

Remember that Jesus still has all power in heaven 
and earth and His love is still stronger than death. 
But we have to let him come to us, He who is and 
has this power, for we have also been given the 
free will to do against his will. We cannot just go 
back to the way it was before, too much has been 
burned out, and we have learned and experienced 
a lot about life and death and human relationships. 
We have seen that people's selfishness and self-
preoccupation can have enormous negative conse-
quences and we have seen that betrayal and lies 
can have unforeseen and deadly consequences. 

It is no longer just a matter of choosing the good 
and saying no to the evil, because we do not al-
ways know what is what. In the midst of our burn-
out, we must cry out to our Creator and ask for 
mercy for ourselves and our loved ones, for our 
neighbor and for our country, yes, we must pray 
for mercy for those who believed in lies, we must 
ask God that he once again can bear our rage, our 
misery and our sins, so that we may have a new 
beginning.  



For nå i noen uker framover mot påske skal vi 
følge Jesus på den tunge vegen fram til Golgata 

der han bærer alle verdens løgner og misgjerninger 
og synder. Og når vi lar ham gjøre det for oss og 
følger ham der han vil at vi skal gå, så kan vi legge 

fra oss all redsel og bekymringer, alle byrdene og 
alt som plager oss og få styrke til å skape et nytt og 
bedre liv i fellesskap med hverandre.  

 

Vi blir nødt til å tåle mye, men vi skal ikke påføre 

oss selv lidelse. Når vi følger Jesus på den tunge 
veien som han gikk til Jerusalem, vil vi kanskje 
oppdage den dypere meningen med vårt liv og 

erfare nyskapningen i vår egen tilværelse. Det er 
ingen velsignelse i den smerten vi påfører oss selv, 
men den smerten vi må tåle for å kunne hjelpe 
andre, den åpner veien til Gud. Faste som bare har 

til hensikt å gjøre oss selv frommere, har ingen 
verdi. Vi oppnår bare å bli mer selvopptatt og 
selvrettferdig.  

Jeg sier ikke at vi ikke skal bruke litt tid i enerom 

for å tenke over ting og tang, men vi må ikke 
fristes til å forbli der inne med oss selv fordi det er 
mest behagelig i motsetning til møte mennesker - 

spesielt de som er vanskeligere å elske. 
Kjærligheten må være sann, ikke tomme ord, men 
handling. Å ja - er det ikke det vi drømmer om alle 

sammen. Vi ønsker alle å bli elsket med en slik 
ekte kjærlighet. Vi ønsker alle å møte noen 
mennesker i vårt liv som er i stand til å se oss og 

bry seg om oss. Kanskje vi i denne fasten skal øve 
oss på å se andre, og vise dem at vi bryr oss om 
dem.  

For vi er ikke alene når vi forsøker å holde en slik 

ekte faste. Vi skal stille våre hjerter til ro foran 
Gud, slik at Gud kan se oss. Selv om vi har til 
hensikt å elske våre medmennesker med en ekte 

kjærlighet, så trenger vi ikke å få det til, men vi 
kan gjøre et forsøk og av og til lykkes vi. At vår 
neste avviser oss, utnytter oss eller gjengjelder 

godt med vondt, kan vikke hindre, men da har vi i 
alle fall forsøkt. Det er bare Gud som kan elske oss 
med en ekte, ren og sann og uselvisk kjærlighet. Vi 

vet at vi kan bare gjøre så godt vi kan, men 
forsøket er likevel viktig. Så gi aldri opp med å 
prøve å gjøre godt!  
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For now, for a few weeks leading up to Easter, we 
will follow Jesus on the heavy road to Calvary 
where he bears all the lies and iniquities and sins 
of the world. And when we let him do it for us 
and follow him where he wants us to go, then we 
can put aside all fear and worries, all the burdens 
and everything that bothers us and have the 
strength to create a new and better life in fellow-
ship with each other. 

 

We will have to endure a lot, but we will not in-
flict suffering on ourselves. As we follow Jesus on 
the difficult road he took to Jerusalem, we may 
discover the deeper meaning of our lives and ex-
perience the innovation in our own lives. There is 
no blessing in the pain we inflict on ourselves, but 
the pain we must endure in order to help others, it 
opens the way to God. Fasting that only intend to 
make ourselves more pious have no value. We 
only achieve to become more self-absorbed and 
self-righteous. 

 

I'm not saying we should not spend any time in 
solitary confinement thinking about things and 
stuff, but we must not be tempted to stay there 
alone with ourselves because it is more comforta-
ble as opposed to meeting people - even those 
who are more difficult to love. Love must be true, 
not empty words, but action. Oh yes – isn`t what 
we all dream of. We all want to be loved with 
such true love. We all want to meet some people 
in our lives who are able to see us and care about 
us. Maybe in this fasting time we should practice 
seeing others, and show them that we care. 

 

Because we are not alone when we try to keep 
such a real fast. We must put our hearts to rest be-
fore God, so that God can see us. Although we 
intend to love our fellow human beings with true 
love, we do not have to be perfect, but we can 
make an effort and sometimes we succeed. If our 
neighbor rejects us, exploits us or reciprocates 
good with evil witch can happen, but then we 
have at least tried. Only God can love us with a 
real, pure, true and selfless love. We know we can 
only do the best we can, but the effort is still im-
portant. So never give up trying to do good! 



Og da hjelper det å tro på at det gode er sterkere 
enn det onde. Det hjelper å tro at Jesus bærer alt 

det onde sammen med oss, både det som bare skjer 
uten at vi vet hvorfor, men også det vi mennesker 
forårsaker fordi vi er sinte, sjalu eller sure på 

hverandre. 

 

Derfor kan vi ha frimodighet. Rett faste er ikke å 
fordømme oss selv, for ikke engang Gud gjør det. 
Rett faste er å tørre å åpne øynene og se at vi ikke 

er perfekte noen av oss. Nettopp det å kunne se 
ufullkommenheten, vil gjøre oss i stand til å klare 
å elske våre nester, for de er heller ikke fullkomne. 

Når vi gir kjærlighet, omsorg og godhet til noen, 
gir vi et menneske evnen til selv å gi det samme 
videre til andre. For Gud er all godhets giver og 
skaper og vedlikeholder.  

Det er det ekte livet vi skal leve. Det er den veien 

vi skal gå opp til Jerusalem nå i fastetiden. Vi 
trenger ikke gjøre masse botsøvelser for å tekkes 
Gud, vi trenger ikke be i tre timer eller hele natten 

for å få ham til å høre på oss, for Gud er slik at han 
hører oss før vi ber og når vi kommer til ham, så 
kan vi vite at tilgivelsen er til vår disposisjon. 

 

Ære være Faderen og Sønnen og Ånden som var 
og er en sann Gud fra evighet og til evighet. 
Amen. 
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And then it helps to believe that good is stronger 
than evil. It helps to believe that Jesus carries eve-
rything evil with us, both what happens without us 
knowing why, but also what we humans cause 
because we are angry, jealous or angry at each 
other. 

 

Therefore, we can have boldness. Right fasting is 
not condemning ourselves, because not even God 
does that. Proper fasting is to dare to open our 
eyes and see that we are not perfect any of us. Pre-
cisely being able to see the imperfection will ena-
ble us to be able to love our nests, for they are not 
perfect either. When we give love, care and kind-
ness to someone, we give a person the ability to 
pass the same on to others. For God is the giver 
and creator and maintainer of all goodness. 

 

That's the real life we have to live. This is the way 
we will go up to Jerusalem now during Lent. We 
do not have to do a lot of penance to please God, 
we do not have to pray for three hours or all night 
to make him listen to us, because God is such that 
he hears us before we pray and when we come to 
him, we can have faith that forgiveness is at our 
disposal. 

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 

Hymn after the sermon: HSSN 18: O Lord I place 
in to your hands 

 


