
Intro til gudstjenesten 
 
Vi er kommet halvveis i fastetiden og i dag fortsetter 
vi å følge Jesus på hans vei til Jerusalem, for vi vil 
gjerne forstå ham, ikke bare med hodet, men med 
hele oss. Vi vil ha innsikt i hvorfor Jesus gjorde det 
han gjorde og om han gjorde det for seg selv eller 
for oss. Forrige søndags møte med Jesus viste oss at 
Jesus ikke bare ser på hva vi sier og gjør, han ser og 
forstår hva vi mener med det vi sier og gjør, for han 
forstår hva vi prøver å si med måten vi er på og med 
ordene vi velger å bruke. Han ser bak alle våre 
masker og fasader og han vet alt om oss og likevel 
dømmer han oss ikke. La oss nå få høre de ti bud fra 
det gamle testamentet. 
 
Det står skrevet i 2. Mosebok 20  (1-17) 
  
20Gud talte alle disse ordene: 
     2 Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av 
Egypt, ut av slavehuset. 
     3 Du skal ikke ha andre guder enn meg. 
     4 Du skal ikke lage deg gudebilder, ingen 
etterligning av noe som er oppe i himmelen eller 
nede på jorden eller i vannet under jorden.  5 Du skal 
ikke tilbe dem og ikke la deg lokke til å dyrke dem! 
For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud som 
straffer barn i tredje og fjerde ledd for fedrenes synd 
når de hater meg,  6 men viser trofast kjærlighet i 
tusen slektsledd mot dem som elsker meg og holder 
mine bud. 
     7 Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, 
for Herren frikjenner ikke den som misbruker hans 
navn. 
     8 Husk sabbatsdagen og hold den hellig.  9 Seks 
dager skal du arbeide og gjøre all din 
gjerning, 10 men den sjuende dagen er sabbat for 
Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, 
verken du eller din sønn eller din datter, verken 
slaven eller slavekvinnen din, verken buskapen din 
eller innflytteren som bor i byene dine. 11 For på 
seks dager laget Herren himmelen og jorden, havet 
og alt som er i dem; men den sjuende dagen hvilte 
han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og 
helliget den. 
    12 Du skal hedre din far og din mor, så du kan leve 
lenge i det landet Herren din Gud gir deg. 
    13 Du skal ikke slå i hjel. 
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Intro to the service:  

We have come halfway through Lent and today we 
continue to follow Jesus on his way to Jerusalem, 
because we want to understand him, not only with 
our heads, but with all our being. We want insight 
into why Jesus did what he did and whether he did it 
for himself or for us. Last Sunday's meeting with 
Jesus showed us that Jesus not only looks at what we 
say and do, he sees and understands what we mean 
by what we say and do, because he understands what 
we are trying to say with the way we are and with 
the words we choose to use. He looks behind all our 
masks and facades and he knows everything about 
us and yet he does not judge us. Let us now hear the 
Ten Commandments from the Old Testament. 

A reading from Exodus 20: (1-17) 

1 God spoke all these words: 
  2 I am the Lord your God, who brought you out 
of the land of Egypt, out of the house of slavery; 3 
you shall have no other gods before me. 
  4 You shall not make for yourself an idol, wheth-
er in the form of anything that is in heaven above, or 
that is on the earth beneath, or that is in the water 
under the earth. 5 You shall not bow down to them 
or worship them; for I the Lord your God am a jeal-
ous God, punishing children for the iniquity of par-
ents, to the third and the fourth generation of those 
who reject me, 6 but showing steadfast love to the 
thousandth generation of those who love me and 
keep my commandments. 
  7 You shall not make wrongful use of the name of 
the Lord your God, for the Lord will not acquit any-
one who misuses his name. 
  8 Remember the sabbath day, and keep it holy. 9 
Six days you shall labor and do all your work. 10 
But the seventh day is a sabbath to the Lord your 
God; you shall not do any work—you, your son or 
your daughter, your male or female slave, your live-
stock, or the alien resident in your towns. 11 For in 
six days the Lord made heaven and earth, the sea, 
and all that is in them, but rested the seventh day; 
therefore the Lord blessed the sabbath day and con-
secrated it. 
  12 Honor your father and your mother, so that 
your days may be long in the land that the Lord your 
God is giving you. 
  13 You shall not murder. 
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  14 Du skal ikke bryte ekteskapet. 
    15 Du skal ikke stjele. 
    16 Du skal ikke vitne falskt mot din neste. 
    17 Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal 
ikke begjære din nestes kone, slaven eller 
slavekvinnen hans, oksen eller eselet hans eller noe 
annet som hører din neste til. 
 
Slik lyder Herrens ord 
 
Preken 1. del 
 
Budene er enkle leveregler. Men det er ikke lett å 
forstå når Gud sier: For jeg, Herren din Gud, straffer 
barn i tredje og fjerde ledd for fedrenes synd når de 
hater meg. - Tenk så grusomt å straff barn når 
foreldrene gjør noe galt, tenker vi. Men: Hva er å 
hate Gud? I Johannes 1. brev står det at den som 
elsker Gud, holder hans bud, og det betyr at de som 
elsker også tar vare på sine barn behandler dem pent, 
lærer dem å være gode og omsorgsfulle.  
 
Men den som hater Gud er de som ikke vil følge 
Guds bud, og de gjør både barna og andre vondt. De 
bryter det ene budet etter det andre når de lyver, slår, 
forsømmer barna sine og ikke gir dem det de trenger 
for å leve et godt og trygt liv og da vet vi at det kan 
føre til store konsekvenser for barna. Mishandlede 
og forsømte barn lærer ikke hvordan de skal elske, 
de blir skadet på kropp og sjel og mange har 
problemer med å elske og oppdra egne barn osv. 
6 men jeg, sier Gud, viser trofast kjærlighet i tusen 
slektsledd mot dem som elsker meg og holder mine 
bud. -  
 
Kjærligheten er en kraft som sprer seg videre. Det er 
en realitet at barn og barnebarn og oldebarn lider for 
sine forfedres synder, det er en konsekvens og det 
skjer i virkeligheten. Men når vi bruker Guds 
kjærlighet til å elske våre barn og våre nester, så 
overføres den kraften som ligger bak kjærligheten og 
den varer i generasjon etter generasjon, ja i tusen 
ledd! Slik er Gud, han tar ikke bort konsekvensene 
av å bryte Guds bud, men han gir oss mer enn vi 
fortjener når vi prøver å elske våre nester.  
Bibelen gir oss idealene, men snakker også om 
virkeligheten. 
 
Så la oss høre hva Paulus skriver:  
 
Musikk 
 
 
 

  14 You shall not commit adultery. 
  15 You shall not steal. 
  16 You shall not bear false witness against your 
neighbor. 
  17 You shall not covet your neighbor’s house; 
you shall not covet your neighbor’s wife, or male or 
female slave, or ox, or donkey, or anything that be-
longs to your neighbor. 

The word of the Lord 

Sermon part 1 

The commandments are simple rules of living. But it 
is not easy to understand when God says:  For I 
the Lord your God am a jealous God, punishing chil-
dren for the iniquity of parents, to the third and the 
fourth generation of those who reject me,  - Think 
about the cruelty to punish children when the parents 
do something wrong, we think. But: What does it 
mean to reject God? John  says in his first letter that 
he who loves God keeps his commandments, and 
that means that those who do not reject Gud, but 
love him, also take care of their children treat them 
nicely, teach them to be good and caring.  

But those who hate God are those who do not want 
to follow God's commandments, and they hurt both 
children and others. They break one commandment 
after another when they lie, beat, neglect their chil-
dren and do not give them what they need to live a 
good and safe life and then we know that it can lead 
to great consequences for the children. Abused and 
neglected children do not learn how to love, they are 
harmed in body and soul and many have problems 
loving and raising their own children, etc. 6 but I 
says God, am showing steadfast love to the thou-
sandth generation of those who love me and keep 
my commandments. 
 

Love is a force that spreads. It is a reality that chil-
dren and grandchildren and great-grandchildren suf-
fer for the sins of their ancestors, that is a conse-
quence and it happens in reality. But when we use 
the love of God to love our children and our neigh-
bors, the power behind the love is transmitted and it 
lasts for generation after generation, even in a thou-
sand generations! Such is God, he does not take 
away the consequences of breaking God's command-
ments, but he gives us more than we deserve when 
we try to love our neighbors. 
 The Bible gives us ideals, but also talks about reali-
ty. 

So let's hear what Paul writes: 

Music 
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Det står skrevet i 1. Korinterbrev 1 (18-25) 
 
Paulus skrev: 18 For ordet om korset er dårskap for 
dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er 
det Guds kraft. 19 Det står jo skrevet: 
           Jeg vil ødelegge de vises visdom, 
           og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet. 
20 Hvor er da de vise, hvor er de skriftlærde, hvor 
er denne verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist 
at verdens visdom er dårskap? 21 For da verden 
ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans 
visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved 
den dårskapen som vi forkynner. 22 For jøder spør 
etter tegn, og grekere søker visdom, 23 men vi 
forkynner en korsfestet Kristus. Han er en 
snublestein for jøder og dårskap for 
hedninger, 24 men for dem som er kalt, både jøder 
og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds 
visdom. 25 For Guds dårskap er visere enn 
menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn 
menneskene.  
Slik lyder Herrens ord 
 
 
Preken 2. del 
Her settes menneskenes klokskap og visdom opp 
mot Guds nåde som han demonstrerte ved å la 
Jesus bli korsfestet for våre synder.  For det vi tror 
på – en korsfestet Kristus, passer over hode ikke 
inn i denne verdens verdier. Vi har ofte problemer 
med å innrømme skyld, ofte gir vi andre skylden 
for våre egne feil, samtidig som vi synes det er 
vanskelig å tro på at Jesus frivillig tok på seg 
staffen og skammen for vår skyld. Av ham får vi 
tilgivelse og ny sjanse til å forsøke en gang til. 
 
Men Jesus er ikke bare den milde, snille og lidende 
Jesus. Det skal vi høre om nå etter salmen. 
 
Salme før evangeliet:  
476a: Styr du min vandring  
 
Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 
2. kapitel: (13-22) 
 
13 Det var nå like før jødenes påskefest, og Jesus 
dro opp til Jerusalem. 14 På tempelplassen fant han 
dem som solgte okser, sauer og duer, og 
pengevekslerne som satt der. 15 Da laget han seg en 
svepe av tau og drev dem alle ut av helligdommen, 
og sauene og oksene deres med dem. Han strødde 
pengevekslernes mynter utover og veltet bordene 
deres, 16 og til dem som solgte duer, sa han: «Få 
dette bort! Gjør ikke min Fars hus til en 
markedsplass!»  

3 

A reading from 1 Corinthians 1: (18-25) 

18 The message about the cross is foolishness to 
those who are perishing, but to us who are being 
saved it is the power of God. 19 For it is written, 
“I will destroy the wisdom of the wise, 
  and the discernment of the discerning I will 
thwart.” 
20 Where is the one who is wise? Where is the 
scribe? Where is the debater of this age? Has not 
God made foolish the wisdom of the world? 21 
For since, in the wisdom of God, the world did not 
know God through wisdom, God decided, through 
the foolishness of our proclamation, to save those 
who believe. 22 For Jews demand signs and 
Greeks desire wisdom, 23 but we proclaim Christ 
crucified, a stumbling block to Jews and foolish-
ness to Gentiles, 24 but to those who are the 
called, both Jews and Greeks, Christ the power of 
God and the wisdom of God. 25 For God’s fool-
ishness is wiser than human wisdom, 
and God’s weakness is stronger than human 
strength. 
The word of the Lord 

Sermon part 2 

Here the wisdom and the discernment of men are 
set against the grace of God which he demonstrat-
ed by having Jesus crucified for our sins. For what 
we believe in - a crucified Christ, does not fit into 
the values of this world. We often have trouble 
admitting guilt, we often blame others for our own 
mistakes, while at the same time we find it hard to 
believe that Jesus voluntarily took on our punish-
ment and shame. We get forgiveness and another 
chance to try again. 

But Jesus is not just the gentle, kind and suffering 
Jesus. We will hear about that now after the 
hymn. 

Hymn before The Gospel:  
WOV 660 I Want Jesus to Walk with Me 

The holy gospel according to John 2: (13-22) 

13 The Passover of the Jews was near, and Jesus 
went up to Jerusalem. 14 In the temple he found 
people selling cattle, sheep, and doves, and the 
money changers seated at their tables. 15 Making 
a whip of cords, he drove all of them out of the 
temple, both the sheep and the cattle. He also 
poured out the coins of the money changers and 
overturned their tables. 16 He told those who were 
selling the doves, “Take these things out of here! 
Stop making my Father’s house a marketplace!”  



17 Disiplene hans husket at det står 
skrevet: Brennende iver for ditt hus skal fortære 
meg. 
    18 Da tok jødene til orde og spurte ham: «Kan du 
vise oss et tegn på at du har rett til å gjøre 
dette?» 19 Jesus svarte dem: «Riv ned dette 
tempelet, og jeg skal reise det opp igjen på tre 
dager.»  
20 «I førtiseks år har de bygd på dette tempelet, og 
du vil reise det opp igjen på tre dager?» sa 
de. 21 Men det tempelet han talte om, var hans egen 
kropp. 22 Da han var stått opp fra de døde, husket 
disiplene hans at han hadde sagt dette, og de 
trodde Skriften og det ordet Jesus hadde sagt. 
Slik lyder det hellige evangelium  
 
Preken 3. del: 
Jeg liker å snakke om den milde, kjærlige, gode 
Jesus, han som står der med armene utstrakt og tar 
imot oss. Uansett hva vi har gjort og hva som har 
skjedd, så er han der for oss, som en god Mor og 
en omsorgsfull Far. Jesus er Guds bilde slik at han 
viser oss hvem og hvordan Gud er.  
 
Men det vi leste nå, gir oss et annet bilde av Jesus.  
 
Alle de som solgte på tempelplassen, hadde en god 
mening med det de gjorde. Penger fra Det 
Romerske riket hadde bildet av Keiseren og derfor 
måtte de veksle dem inn i brukbare israelittiske 
mynter om de ville kjøpe noe og det var jo logisk 
at folk som kom langveis fra skulle slippe å ta med 
seg kveg, sauer eller duer den lange veien inn til 
tempelet for å ofre i påskehøytiden, det var mer 
lettvint å kjøpe dem på tempelplassen. Men det ble 
jo mye bråk av det, så den stille bønnen var 
vanskelig å få til.  
 
Vi kan ikke bare skylde på at Jesus var stresset 
eller sint! Jesus forteller oss noe viktig her, selv 
om han gjorde det på en skremmende måte. Alle 
evangeliene har en historie om at Jesus blir opprørt 
over hva som skjedde på tempelplassen, men i 
Matteusevangeliet  skjer dette etter at Jesus red inn 
i Jerusalem på et esel  og barn og voksne ropte: « 
Hosianna Davis sønn! Velsignet være ham som 
kommer i Herrens navn». I Matteus står det videre 
at like etter at Jesus har jaget bort alle som solgte 
varer og dyr og de som vekslet penger, så kom det 
blinde og lamme til ham og han helbreder dem. 
Jesus bryter her mange koder og tradisjoner som 
hadde utviklet seg for hvordan man oppførte seg 
på tempelplassen: Tenk å oppføre seg slik mot de 
som ville hjelpe folk ved å selge det de hadde bruk 
for!  
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17 His disciples remembered that it was written, 
“Zeal for your house will consume me.” 18 The 
Jews then said to him, “What sign can you show 
us for doing this?” 19 Jesus answered them, 
“Destroy this temple, and in three days I will raise 
it up.” 20 The Jews then said, “This temple has 
been under construction for forty-six years, and 
will you raise it up in three days?” 21 But he was 
speaking of the temple of his body. 22 After he 
was raised from the dead, his disciples remem-
bered that he had said this; and they believed the 
scripture and the word that Jesus had spoken.  

The gospel of the Lord 

Sermon part 3:  

I like to talk about the gentle, loving, good Jesus, 
the one who stands there with his arms out-
stretched and welcomes us. No matter what we 
have done and what has happened, he is there for 
us, as a good Mother and a caring Father. Jesus is 
the image of God so that he shows us who and 
what God is like. 

But what we read now gives us a different picture 
of Jesus. 

All those who sold in the temple square had a 
good reason for what they were doing. Money 
from the Roman Empire had the image of the Em-
peror and therefore they had to exchange it for 
usable Israeli coins if they wanted to buy some-
thing and it was logical that people who came 
from far away would not have to bring cattle, 
sheep, and doves the long way to The temple to 
sacrifice during the Passover, it was easier to buy 
them in the temple square. But there was a lot of 
noise, so the silent prayer is difficult to achieve. 

We cannot just blame  Jesus for being stressed or 
angry!. Jesus tells us something important here, 
even though he did it in a frightening way. All the 
Gospels have a story about Jesus being upset 
about what happened in the temple square. In the 
Gospel of Matthew this happens after Jesus rode 
into Jerusalem on a donkey and children and 
adults shouted: “Hosanna David’s son! Blessed be 
he that comes in the name of the Lord. And it goes 
on to say that just after Jesus had chased away all 
who sold goods and animals and they who had 
exchanged money, the blind and lame came to 
him and he healed them. Jesus is breaking many 
codes and the traditions that had developed for 
how people behaved in the temple square: Imag-
ine behaving like this towards those who wanted 
to help people by selling what they needed!  



Og lamme og blinde hadde ikke engang adgang til 
tempelet, men det står at Jesus tok imot dem! Og 
barn måtte jo ikke synge der, men Matteus forteller 
at barna sang Hosianna og det var helt imot korrekt 
oppførsel.   
 
Jesus viser her at alle, absolutt alle skal være 
velkomne til helligdommen og handel må skje på 
markedsplassen og ikke i Guds hus. 
 
I Johannesevangeliet som er dagens evangelium 
skjedde dette helt i begynnelsen av Jesu virke, etter 
at Jesus har laget vann til vin i et bryllup. Jesus 
gikk imot mange tradisjoner og brøt menneskebud 
for å vise hvem han var og han hjalp mennesker.  
 
Jødene ville vite hvilken rett han hadde til å gjøre 
dette og han sa: Riv tempelet ned og jeg skal 
bygge det opp igjen på tre dager! De tok det helt 
bokstavelig og begynte å argumentere logisk om at 
det var umulig, men det var jo også utenkelig at 
Jesus kunne stå opp fra de døde!  
 
Jesus skiller mellom Guds bud og kultur, 
tradisjoner og menneskebud, og han hjelper oss til 
å motstå fristelsene til bare å følge menneskebud 
og ikke Guds vilje! La ikke kulturelle tradisjoner 
og gamle vaner og menneskenes påfunn hindre oss 
i kjempe for rettferdighet.  
 
Jesus ble sint, han var ikke bare mild og søt og 
snill! Av og til må vi også bli sinte, av og til må vi 
også sette en stopper for det folk gjør galt, av og til 
må vi gjøre som Jesus: Vi må avsløre og stoppe de 
som misbruker Guds navn og Guds ord - til å få 
makt over andre eller tjene seg rike på andres 
bekostning. Av og til må noen bruke makt og sette 
folk i fengsel. Vi må forsvare våre barn og de 
svake i samfunnet. Alle mennesker har like mye 
verdi.  
 
Vi må ha politi som ikke handler rasistisk og et 
rettferdig rettsvesen som hindrer og kjemper imot 
vold og undertrykking, og som gir rettferdig straff 
til de som utfører handlinger som ødelegger 
mennesker og samfunn. Vi må kjempe for 
rettferdighet og likebehandling av alle mennesker - 
uansett rase, kjønn, alder, religion eller andre 
forskjeller. Gud gjør ikke forskjell på folk og Jesus 
omgav seg med mange mennesker som verden så 
ned på. 
 
Den situasjonen vi er i nå forvirrer oss alle og vi 
vet ikke hva vi skal gjøre eller si, for US er et så 
splittet samfunn at det er vanskelig å forstå 
hverandre.  5 

And the lame and the blind did not even have ac-
cess to the temple, but it says that Jesus received 
them! And children were not allowed to sing 
there, but Matthew says that the children sang Ho-
sanna, and it was completely against correct be-
havior. 

Jesus shows here that everyone, absolutely every-
one should be welcome in the sanctuary and trade 
must take place in the marketplace and not in the 
house of God. 

In the Gospel of John, which is today's gospel, 
this happened at the very beginning of Jesus' min-
istry, after Jesus made water into wine at a wed-
ding. Jesus went against many traditions and 
broke human commandments to show who he was 
and how he came to help people. 

The Jews wanted to know what right he had for 
doing this and that is when he said: Tear down the 
temple and I will rebuild it in three days! They 
took it quite literally and began to argue logically 
that it was impossible, but it was also inconceiva-
ble that Jesus could rise from the dead! 

Jesus distinguishes between God's commandments 
and culture, traditions and human commandments, 
and he helps us to resist the temptations to just 
follow human commandments and not God's will! 
Do not let cultural traditions and old habits and 
human inventions stop us from fighting for jus-
tice. 

Jesus was angry, he was not only gentle and sweet 
and kind! Sometimes we must also get angry, 
sometimes we must also put an end to what peo-
ple are doing wrong, sometimes we must do as 
Jesus: We must expose and stop those who abuse 
God's name and God's word to gain power over 
others or earn riches at the expense of others. 
Sometimes someone has to use force and put peo-
ple in jail. We must defend our children and the 
weak in society. All people have equal value. 

We must have non-racist police and a just judici-
ary that prevent and fight against violence and op-
pression and give just punishment to those who 
commit acts that destroy people and society. We 
must fight for justice and equal treatment of all 
people - regardless of race, gender, age, religion 
and other differences. For God does not discrimi-
nate people and Jesus surrounded himself with 
many people that the world looked down upon. 

The situation we are in now confuses us all and 
we do not know what to do or say, because the US 
is such a divided society that it is difficult to un-
derstand each other.  



Men da må vi huske på det vi snakket om forrige 
søndag, da Jesus forsvarte en kvinne som vasket 
hans føtter med sine tårer og tørket dem med sitt 
hår midt i et selskap av viktige upper class 
mennesker. Jeg tror at det er bedre å si noe, gjøre 
noe, selv om vi ikke får sagt eller gjort det perfekt. 
For Jesus ser våre forsøk selv om vi mislykkes. En 
dag vil vi forstå mer og få hjelp til å gjøre mer! 
Når det er krise, er det godt å ha hørt at Jesu også 
er med der vi er, ikke bare når vi er snille og gode 
og gjør de riktige valgene. Det er godt å vite at han 
gråter for oss og med oss også når vi har gjort 
dumme valg og konsekvensene er katastrofale. 
Han er med oss også når vi velger feil og han 
hjelper oss videre når ulykken er over oss, når 
fiendene omringer oss og alt raser sammen rundt 
oss.  Vi tror på en korsfestet Kristus, og tilgivelsen 
vi får, gir oss ingen tillatelse til å bryte Guds bud, 
men en ny sjanse til å starte på nytt i troen på at vi 
skal gjøre det som står i vår makt - og med Guds 
hjelp – gjøre denne verden litt bedre for oss selv 
og for andre.  
 
Jesus løfter oss opp når vi har falt, han forlater oss 
aldri. Så det bildet vi har fått av Gud nå, er at han 
er den gode varme omsorgsfulle og tilgivende Gud 
også når han er sint og kjemper mot det som 
distraherer oss og holder oss borte fra ham.  
  
For vår Gud er nådens Gud og han vil at vi skal 
være nådige mot hverandre, men vi skal også 
veilede, preke, vise vei og skal mene og synse og 
tenke framover, prøve og feile. og tilgi andre og be 
om tilgivelse når vi har feilet, så vi kan lære og 
reise oss opp igjen og gå videre med den 
frimodighet som bare tilgivelsen kan gi oss. Vi tar 
imot ham som både er streng og mild på samme 
tid. 
 
Gud ligner en far og en mor som vil det beste for 
sine barn, men som gir barna sine handlefrihet til 
selv å erfare hva som er godt og hva som er ondt. 
At foreldrene passer på og griper inn når det skjer 
noe galt, er trygt og godt for et barn. Gud har gitt 
oss både tillit og frihet. Men han kan bli rasende 
når han ser at vi gjør hverandre vondt. For Gud har 
gitt oss til hverandre. Hva jeg sier og gjør, vil alltid 
ha konsekvenser for noen andre, både positivt og 
negativt. Vi blir påvirket og er avhengig av andre 
mennesker. Men Gud forlater oss aldri, han er med 
oss alle dager både gode og vonde inntil verdens 
ende. 
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But then we must remember what we talked about 
last Sunday, when Jesus defended a woman who 
washed his feet with her tears and dried them with 
her hair in the middle of a company of important 
upper class people. I think it's better to say some-
thing, do something, even if we cannot say or do it 
perfectly. For Jesus sees our attempt even if we 
fail. One day we will understand more and get help 
to do more. When there is a crisis, it is good to 
have heard that Jesus is also where we are, not only 
when we are kind and good and make the right 
choices. It is good to know that he cries for us and 
with us when we have made stupid choices and the 
consequences are catastrophic that he is with us 
even when we make mistakes. He helps us when 
misfortune is upon us, when enemies surround us 
and everything collapses around us. We believe in 
a crucified Christ, and the forgiveness we receive 
does not give us permission to continue to break 
God's commandments. He gives us a chance to 
start anew in the belief that we will do what is in 
our power and with God's help - to make this world 
a little better for ourselves and for others. 

Jesus lifts us up when we have fallen, he never 
leaves us. So the image we have of God now is that 
he is the good warm caring and forgiving God even 
when he is angry and fighting against what dis-
tracts us and keeps us away from him. 

For our God is the God of grace and he wants us to 
be gracious to one another… but we must also 
guide, preach, show the way and we have to think 
and think again and think ahead, try and fail and 
forgive others and ask for forgiveness, when we do 
not make it so we can learn from our mistakes and 
get up again and move on with the boldness that 
only forgiveness can give us. We accept him who 
is both strict and gentle at the same time. 

God is like a father and a mother who want the best 
for their children, but who give their children the 
freedom to experience for themselves what is good 
and what is evil. When the parents take care of and 
intervene when something goes wrong, is safe and 
good for a child. God has given us both trust and 
freedom. But he can get angry when he sees that 
we are hurting each other. For God has given us to 
one another. What I say and do will always have 
consequences for someone else, both positive and 
negative. We are influenced and dependent on oth-
er people. But God never leaves us, he is with us 
every day whether good and bad - until the end of 
the world. 
 

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.  


