Den Norske Lutherske Mindekirke
Pastor Anne Brit Aasland
2. mai 2021 5. søndag i påske

The Norwegian Lutheran Memorial Church
Pastor Anne Brit Aasland
May 2, 2021
5 Easter

Intro til gudstjenesten:

Intro to the service:

Denne uken fikk vi vite av CDC og president Biden
at de som er fult ut vaksinert, kan være ute og inne
sammen med andre som er vaksinert, for nå har
vitenskapen funnet ut at vaksinasjon også gir en god
beskyttelse mot å smitte andre, noe vi ikke visste fra
før. Her i Mindekirken skal vi nå sakte, men sikkert
åpne kirken og vi sier til alle våre medlemmer,
assosierte medlemmer og venner og gjester: La dere
vaksinere så fort dere har anledning, det kan redde
mange liv. Og det gjør det tryggere for oss alle å
komme sammen. Ikke la dere skremme av
konspirasjonsteorier og skremselspropaganda. Vi vil
ha slutt på denne pandemien og som kristen kan jeg
ikke tenke meg at den friheten vi har til å bestemme
over våre egne liv, kan rettferdiggjøre at tusenvis
fortsetter å bli smittet, alvorlig syke og dø på grunn
av vår misforståtte frihet. Vi kjører ikke bil på feil
side av veien, for det kan føre til at biler krasher og
noen kan komme til å dø. Derfor lar vi oss
vaksinere, fordi vi elsker vår neste.

This week we were told by the CDC and President
Biden that those who are fully vaccinated can be
outside and inside with others who also have been
vaccinated, because now science has found out that
vaccination provides good protection against infecting others, something we did not know before. Here
in Mindekirken we will now slowly but surely open
the church. We are saying to all our members, associate members and friends and guests: Let yourself
be vaccinated as soon as you have the opportunity, it
can save many lives. It also makes it safer for all of
us to get together. Do not be intimidated by conspiracy theories and intimidation propaganda. We want
an end to this pandemic. As a Christian I cannot imagine that the freedom we have to decide over our
own lives can justify thousands continuing to be infected, seriously ill and die because of our misunderstood freedom. We do not drive on the wrong side of
the road because it can cause cars to crash and some
people may die. That's why we have to get vaccinated, because we love our neighbors.

Så la oss fortsette å høre om hva Jesu tilhengere
gjorde etter Jesu død og oppstandelse, først litt om
Fillip:

So let's continue to hear about what Jesus 'followers
did after Jesus' death and resurrection, first a little
about Philip:
A reading from Acts 8: (26-40)

Det står skrevet i Apostlenes gjerninger i det 8.
kapittel (26-40)
Filip og den etiopiske hoffmannen
26 En engel fra Herren talte til Filip og sa: «Gjør deg
klar og dra sørover på veien fra Jerusalem til Gaza.»
Dette er en øde strekning. 27 Filip gjorde seg i stand
og dro av sted. Han fikk se en etiopisk hoffmann, en
høy embetsmann som hadde tilsyn med
skattkammeret hos Kandake, dronningen i Etiopia.
Han hadde vært i Jerusalem for å tilbe. 28 Nå var
han på vei hjem og satt i vognen sin og leste fra
profeten Jesaja. 29 Da sa Ånden til Filip: «Gå bort til
vognen og hold deg tett opptil den.» 30 Filip sprang
bort, og da han hørte at han leste fra profeten Jesaja,
spurte han: «Forstår du det du leser?» 31 «Hvordan
skal jeg kunne forstå», sa han, «når ingen forklarer
det for meg?» Så ba han Filip komme opp i vognen
og sette seg ved siden av ham. 32 Det stykket i
Skriften han holdt på å lese, var dette:
Lik en sau som føres bort for å slaktes,
lik et lam som tier når det klippes,
åpnet han ikke sin munn.

26 An angel of the Lord said to Philip, “Get up and
go toward the south to the road that goes down from
Jerusalem to Gaza.” (This is a wilderness road.) 27
So he got up and went. Now there was an Ethiopian
eunuch, a court official of the Candace, queen of the
Ethiopians, in charge of her entire treasury. He had
come to Jerusalem to worship 28 and was returning
home; seated in his chariot, he was reading the
prophet Isaiah. 29 Then the Spirit said to Philip, “Go
over to this chariot and join it.” 30 So Philip ran up
to it and heard him reading the prophet Isaiah. He
asked, “Do you understand what you are reading?” 31 He replied, “How can I, unless someone
guides me?” And he invited Philip to get in and sit
beside him. 32 Now the passage of the scripture that
he was reading was this:
“Like a sheep he was led to the slaughter,
and like a lamb silent before its shearer,
so he does not open his mouth.
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33 Da han var fornedret,
ble dommen over ham opphevet.
Hvem kan fortelle om hans ætt?
For hans liv er tatt bort fra jorden.
34 Hoffmannen sa da til Filip: «Si meg, hvem er det
profeten taler om her? Er det om seg selv eller om en
annen?» 35 Da tok Filip til orde. Han begynte med
dette skriftstedet og forkynte evangeliet om Jesus for
ham. 36 Mens de kjørte langs veien, kom de til et
sted hvor det var vann, og hoffmannen sa: «Se, her
er vann. Hva er til hinder for at jeg blir
døpt?» 37 *Filip svarte: «Hvis du tror av hele ditt
hjerte, kan det skje.» Da sa han: «Jeg tror at Jesus
Kristus er Guds Sønn.»• 38 Så lot han vognen
stanse, og de steg ned i vannet, både Filip og
hoffmannen, og Filip døpte ham. 39 Da de steg opp
av vannet, rykket Herrens Ånd Filip bort, og
hoffmannen så ham ikke lenger. Han fortsatte
lykkelig videre på sin vei. 40 Men Filip viste seg
senere i Asjdod, og han forkynte evangeliet i alle
byene han reiste gjennom, helt fram til Cæsarea.
Slik lyder Herrens ord
Preken 1. del: Forrige søndag snakket vi om at
menigheten var som er saueflokk og at Jesus sa: Jeg
er den gode hyrde. Med andre ord - igjen gjorde han
det han ble henrettet for: Han omtalte seg selv som
Gud. Høvedsmannen leste var fra Jesaias kapittel 53,
fra vers 7b, men i vers 6 står det: Vi gikk oss alle vill
som sauer, hver tok sin egen vei. Men skylden som
vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Han ble
mishandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke
munnen …. lik et lam som føres bort for å
slaktes…..osv. Og fordi Fillip var så frimodig at han
tok seg tid til å fortelle om Jesus som nettopp hadde
opplevd dette, så ble høvedsmannen døpt og tok
budskapet med seg til Etiopia, der de ofte har bilder
av en svart Jesus. For Jesus viser seg i dag i
forskjellige skikkelser og for Gud er det ingen
forskjell på folk. Forskjellige farger på hud, hår og
øyne, forskjell på klær og rikdom, gir oss ingen rett
til å behandle folk forskjellig, tvert imot, Jesus viste
oss at han faktisk prioriterte å gå til de undertrykte,
de marginaliserte, de syke, de fattige og de som
verden så ned på. Den innstillingen skal vi også ha
til våre naboer. Kirken vår ligger i et område det er
mange fattige, mange syke og mange med svart og
brun hudfarge og deres liv er like viktige som våre
liv og vi må kjempe sammen om å få slutt på den
massive innstillingen om at black lives don’t matter.
For vår Gud er kjærlighet og det skal vi fortelle og
vise til alle mennesker. Hør videre hva Johannes
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sier om det etter litt musikk:

33 In his humiliation justice was denied him.
Who can describe his generation?
For his life is taken away from the earth.”
34 The eunuch asked Philip, “About whom, may I
ask you, does the prophet say this, about himself or
about someone else?” 35 Then Philip began to
speak, and starting with this scripture, he proclaimed
to him the good news about Jesus. 36 As they were
going along the road, they came to some water; and
the eunuch said, “Look, here is water! What is to
prevent me from being baptized?” 38 He commanded the chariot to stop, and both of them, Philip and
the eunuch, went down into the water, and Philip
baptized him. 39 When they came up out of the water, the Spirit of the Lord snatched Philip away; the
eunuch saw him no more, and went on his way rejoicing. 40 But Philip found himself at Azotus, and
as he was passing through the region, he proclaimed
the good news to all the towns until he came to
Caesarea.
The word of the Lord
Sermon Part 1
Last Sunday we talked about the church being a
flock of sheep and Jesus said: I am the good shepherd. In other words - again he did what he was executed for: He referred to himself as God. Here, what
the Ethiopian court official read was from Isaiah
chapter 53, from verse 7b, but in verse 6 it says: All
we - like sheep have gone astray; we have all turned
to our own way. But the Lord has laid on him the
iniquity of us all. He was oppressed, and was afflicted, yet he did not open his mouth…. “Like a sheep
he was led to the slaughter, ..etc. Because Phillip
was so bold that he took the time to tell about Jesus
who had just experienced this, the court official was
baptized and took the message with him to Ethiopia,
where they often have pictures of a black Jesus. For
Jesus appears today in different forms and for God,
there is no difference between people. Different colors of skin, hair and eyes, difference of clothes and
wealth, gives us no right to treat people differently.
On the contrary, Jesus showed us that he actually
prioritized going to the oppressed, the marginalized,
the sick, the poor and those whom the world looked
down to. We must also have that attitude towards
our neighbors. Our church is located in an area
where there are many poor, many sick and many
with black and brown skin color and their lives are
as important as our lives and we must fight together
to end the massive attitude that black lives don’t
matter. For our God is love, and we will tell and
show that to all people. So hear what John says
about that after some music:

Musikk

Music

Det står skrevet i 1. Johannes brev kap. 4 (7-21)

A reading from 1 John 4: (7-21)

7 Mine kjære, la oss elske hverandre!
For kjærligheten er fra Gud,
og hver den som elsker, er født av Gud
og kjenner Gud.
8 Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud,
for Gud er kjærlighet.
9 Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart
blant oss, at Gud sendte sin enbårne Sønn til
verden for at vi skulle leve ved ham.
10 Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket
Gud, men at han har elsket oss
og sendt sin Sønn til soning for våre synder.
11 Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder
også vi å elske hverandre. 12 Ingen har noen gang
sett Gud. Men dersom vi elsker hverandre, blir
Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss.
13 At vi blir i ham og han i oss, det vet vi fordi
han har gitt oss av sin Ånd. 14 Og vi har sett og vi
vitner om at Faderen har sendt Sønnen som
verdens frelser. 15 Om noen bekjenner at Jesus er
Guds Sønn, blir Gud i ham og han i Gud. 16 Og vi
har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og
vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som
blir i kjærligheten, blir i Gud og Gud i ham.
17 I dette er kjærligheten blitt fullendt hos oss:
at vi har frimodighet på dommens dag. For som
Kristus er, slik er vi i denne verden. 18 I
kjærligheten finnes det ikke frykt: Den fullkomne
kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer
straffen i seg, og den som frykter, er ikke blitt
fullendt i kjærligheten. 19 Vi elsker fordi han
elsket oss først. 20 Den som sier: «Jeg elsker
Gud», men likevel hater sin bror, er en løgner. For
den som ikke elsker sin bror som han har sett, kan
ikke elske Gud som han ikke har sett. 21 Og dette
er budet vi har fra ham: Den som elsker Gud, må
også elske sin bror.

7 Beloved, let us love one another, because love is
from God; everyone who loves is born of God and
knows God. 8 Whoever does not love does not
know God, for God is love. 9 God’s love was revealed among us in this way: God sent his only
Son into the world so that we might live through
him. 10 In this is love, not that we loved God but
that he loved us and sent his Son to be the atoning
sacrifice for our sins.
11 Beloved, since God loved us so much, we also
ought to love one another. 12 No one has ever
seen God; if we love one another, God lives in us,
and his love is perfected in us.
13 By this we know that we abide in him and
he in us, because he has given us of his Spirit. 14
And we have seen and do testify that the Father
has sent his Son as the Savior of the world. 15
God abides in those who confess that Jesus is the
Son of God, and they abide in God. 16 So we
have known and believe the love that God has for
us.
God is love, and those who abide in love abide
in God, and God abides in them.
17 Love has been perfected among us in this: that
we may have boldness on the day of judgment,
because as he is, so are we in this world. 18 There
is no fear in love, but perfect love casts out fear;
for fear has to do with punishment, and whoever
fears has not reached perfection in love. 19 We
love because he first loved us. 20 Those who say,
“I love God,” and hate their brothers or sisters, are
liars; for those who do not love a brother or sister
whom they have seen, cannot love God whom
they have not seen. 21 The commandment we
have from him is this: those who love God must
love their brothers and sisters also.
The word of the Lord

Slik lyder Herrens ord.

Sermon Part 2:

Preken 2. del:

As a Norwegian in the US, I cannot understand
how it is possible to defend that the police can repeatedly hurt and kill so many black and brown
people for trifles and so - go free ?? Of the thousands who were killed by the police, barely two
percent are reported and almost none of them are
convicted. That is the reality.

Som norsk i US, klarer jeg ikke å forstå hvordan
det går an å forsvare at politiet gang på gang kan
såre og drepe så mange svarte og brune mennesker
for bagateller og så - gå fri?? Av tusen som ble
drept av politiet, er det knapt to prosent av som blir
anmeldt og nesten ingen av dem blir dømt. Det er
realiteten.
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Takket være tilfeldige forbipasserende som tok
fram sin telefon og filmet, fikk vi alle se hva
politiet gjorde for ett år siden, da George Floyd ble
drept. Men at politimannen ble dømt skyldig i
mordet, er ikke en seier, det er i beste fall en
begynnelse på lang vei for å få rettferdig og
likeverdig behandling av alle mennesker. For den
oppførselen fortsatte og det ble drept og skadet
mange bare nå i de siste ukene. Jeg kan ikke fatte
at Jesu budskap og livet han levde, kan tolkes på
noen som helst annen måte enn at alle mennesker
er like mye verdt og skal behandles med respekt og
kjærlighet, også de som var slaver for noen
generasjoner siden. 8 Den som ikke elsker, har
aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet.

Thanks to random people who saw the incident
and -by picking up their phones and filming, we
all got to see what the police did a year ago, when
George Floyd was killed. But that policeman was
convicted of the murder, is not a victory, it is at
best a beginning of a long road to get fair and
equal treatment of all people. For that killingbehavior continued and many were killed and injured only now in recent weeks. I cannot believe
that Jesus' message and the life He lived can be
interpreted in any other way than that all people
are equally valuable and should be treated with
respect and love. 8Whoever does not love does
not know God, for God is love.

Salme før prekenen: 233 Kjærlighet er lysets kilde

LBW 148 Now the Green Blade Rises

Det hellige evangelium etter Johannes i det 15.
kapittel: (1-8)

The holy gospel according to John 15: (1-8)

Hymn before the gospel:

Jesus sa til sine disipler: 15.1 Jeg er det sanne
vintre, og min Far er vinbonden. 2 Hver grein på
meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver
grein som bærer frukt, renser han så den skal bære
mer. 3 Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg
har talt til dere. 4 Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik
som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men
bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke
dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. 5 Jeg er
vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og
jeg i ham, bærer mye frukt. Foruten meg kan dere
ingen ting gjøre. 6 Den som ikke blir i meg, blir
kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene
blir samlet sammen og kastet på ilden, og de
brenner. 7 Hvis dere blir i meg og mine ord blir i
dere, be da om hva dere vil, og dere skal få
det. 8 For ved dette blir min Far æret, at dere
bærer mye frukt og blir mine disipler.

[Jesus said:] 1 “I am the true vine, and my Father
is the vine grower. 2 He removes every branch in
me that bears no fruit. Every branch that bears
fruit, he prunes to make it bear more fruit. 3 You
have already been cleansed by the word that I
have spoken to you. 4 Abide in me as I abide in
you. Just as the branch cannot bear fruit by itself
unless it abides in the vine, neither can you unless
you abide in me. 5 I am the vine, you are the
branches. Those who abide in me and I in them
bear much fruit, because apart from me you can
do nothing. 6 Whoever does not abide in me is
thrown away like a branch and withers; such
branches are gathered, thrown into the fire, and
burned. 7 If you abide in me, and my words abide
in you, ask for whatever you wish, and it will be
done for you. 8 My Father is glorified by this, that
you bear much fruit and become my disciples.”

Slik lyder det Hellige evangelium

The Gospel of the Lord

Preken 3. del

Sermon Part 3

Jesus var flink med bilder, her hørte vi at Jesus er
vintreet - vil si et tre eller en vinranke som bærer
god frukt, druer, som kan lages til god vin, og han
sier at vi er grenene som selvfølgelig er totalt
avhengig av å ha fysisk kontakt med treet, både for
å leve, men også for å bære frukt. Dette bildet er
ikke bare et bilde, ikke bare en illustrasjon av en
ide`, den er ikke bare et symbol på noe: Men Jesus
sier Jeg er—det sanne vintreet og dere er grenene,
uten meg kan dere ikke gjøre noe.

Jesus was good with pictures. Here we heard that
Jesus is the true vine - that is, a tree or a vine that
bears good fruit, grapes, which can be made into
good wine, and he says that we are the branches
that of course are totally dependent on having
physical contact with the vine, both to live but also to bear fruit. This picture is not just a picture,
not just an illustration of an idea, it is not just a
symbol of something: But Jesus says I am — the
true vine and you are the branches, without me
you can do nothing.
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På samme måten hørte vi forrige søndag da Jesus
sa: Jeg er den gode gjeteren, alle de andre er tyver
og røvere og de flykter når ulven kommer, men
Jeg gir livet mitt for sauene.

In the same way we heard last Sunday when Jesus
said: I am the good shepherd, all the others are
thieves and robbers and they flee when the wolf
comes, but I give my life for the sheep.

Jesus sier heller ikke: Jeg er stammen og dere er
grenene, for grenene er en del av treet og de vokser
ut av stammen og om de ikke bærer frukt, blir de
renset slik som en fruktdyrker alltid må rense
greinene hvert år. Slik også med oss: Vi må alle
renses, for vi er alle bare alminnelige mennesker
og vi er verken syndfrie eller perfekte noen av oss.
At vi lever, er fordi vi er fysisk avhengig av Guds
skapelse hver dag. At vi kan gjøre det som er godt,
det vil si bære frukt, kan vi heller ikke gjøre av oss
selv. Vi er totalt avhengig av å få kraften fra Jesus,
slik som ingen gren kan bære frukt uten den
kraften de får fra stammen og fra røttene og fra
hele treet.

Jesus also does not say: I am the trunk and you are
the branches, for the branches are part of the vine
and they grow out of the trunk and if they do not
bear fruit, they are cleansed as a fruit grower always has to clean the branches every year. So it is
with us: We must all be cleansed, for we are all
just ordinary people and we are neither sinless nor
perfect, any of us. That we live, is because we are
physically dependent on God's creation every day.
That we can do what is good, that is bearing fruit,
we cannot do that by ourselves either. We are totally dependent on getting the power from Jesus.
No branch can bear fruit without the power they
get from the trunk and from the roots and from the
whole tree.

Mange menneske gjør mye godt, mange
mennesker holder Guds bud uten at de at vet at det
er fordi de er skapt og har daglig kontakt med
Jesus Kristus, Guds sønn - som var og er og som
alltid vil bli - kilden til alt liv på jorden. Fra
Johannes sitt brev fikk vi høre at den som elsker er født av Gud - for Gud er kjærlighet. 12 Ingen
har noen gang sett Gud. Men dersom vi elsker
hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er
fullendt i oss. 13 At vi blir i ham og han i oss, det
vet vi fordi han har gitt oss av sin Ånd.

Many people do much good. Many people keep
God's commandments without knowing that they
are created and have daily contact with Jesus
Christ, the Son of God - who was and is and will
always be - the source of all life on earth. From
John’s letter, we heard that he who loves - is born
of God - for God is love. 12 No one has ever seen
God; if we love one another, God lives in us, and
his love is perfected in us.
13 By this we know that we abide in him and he
in us, because he has given us of his Spirit.
Some people think that it is difficult to believe in
Jesus, but these words that God is love and that
our relationship with God does not depend on us
having a perfect and strong faith, but that we accept that we are dependent on his life-giving power to live. We are dependent of his love to be able
to love our neighbors, for he loves us first.

Noen tenker at det er vanskelig å tro på Jesus, men
disse ordene om at Gud er kjærlighet og at vårt
forhold til Gud ikke er avhengig av at vi har en
perfekt og sterk tro, men at vi godtar at vi er
avhengige av hans livgivende kraft for å leve og
hans kjærlighet for å selv kunne være i stand til å
elske vår neste, for han elsker oss først.

Love is a force, but children must be loved to be
able to love themselves and others. We loved because Jesus loved us first. And since we are the
branches where the fruit will grow and develop
and mature, it is our job to preach, teach and show
our fellow human beings what love is in practice,
so that they will be able to love themselves and
each other.

Kjærlighet er en kraft, men barn må bli elsket for å
bli i stand til å elske seg selv og andre. Vi elsker
fordi han elsket oss først. Og siden det er vi som er
grenene der frukten skal vokse og utvikles og bli
modne, så er det vår oppgave å forkynne,
undervise og lære og vise våre medmennesker hva
kjærlighet er i praksis, slik at de blir i stand til å
elske seg selv og sin neste.
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Mange har blitt skremt av at det står at grenene blir
hugget vekk og brent, men først og fremst står det
at grenene blir renset. For hvert år må alle
frukttrær renses, ellers vil de etter hvert ikke bære
frukt, og på samme måte må vi fra vi blir født, lære
å gjøre det som er rett og noen må hjelpe oss til å
oppføre oss slik at vi ikke skader andre. Men om vi
feiler, så skal vi være åpne for å bli renset, tilgitt
og veiledet til hvordan vi skal leve bedre.
Renselsen er en nødvendig prosess for et hvert
frukttre og også for oss. Renselsen er en positiv
prosess, selv om det kan være hardt å innrømme at
man har tatt eller gjort noe feil. Vi blir renset for å
kunne bære mer frukt og Åndens frukt er som dere
kanskje husker helt forståelige ting: Gal 5:22-23:
Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred,
overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet
ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes
ikke av loven.

Many people have been frightened by the fact that
it says that the branches are cut away and burned.
But first and foremost it says that the branches are
cleaned. Every year all fruit trees must be cleaned,
otherwise they will eventually not bear fruit, and
in the same way - we must learn from birth what
is right, and someone must help us to behave so
that we do not harm others. But if we fail, we
must be open to being cleansed, forgiven, and
guided in how to do better. Purification is a necessary process for every fruit tree and also for us.
Purification is a positive process, although it can
be hard to admit that we have done something
wrong. We are cleansed to be the bearer of more
fruit and the fruit of the Spirit is, as you may remember, perfectly understandable things: Galatians 5: 22-23: But the fruit of the Spirit is love,
joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no
law against such things.

Men hugget vekk og brent? Det er et sterkt utrykk,
men det sier ikke mer enn at uten å få livskraften
fra Jesus, kan vi ikke gjøre noen ting. En gren som
ikke vil ha kontakt med stammen, vil dø, men vi
kan hjelpe mennesker til å se at de allerede har
kontakt med den Gud de ikke tror på, at det ikke er
deres perfekte tro som oppretter kontakten, men
fordi Gud elsker dem først, før de tenkte tanken
om å tro på Gud, før de var i stand til å be, før de
overhode tenkte en eneste tanke, elsket Han dem
allerede og Han vil alltid elske dem.

But branches are gathered, thrown into the fire,
and burned.? That is a strong expression, but it
does not say more than that without receiving the
life force from Jesus, we can do nothing. A branch
that does not want contact with the trunk will die,
but we can help people to see that they already
have contact with the God they do not believe in,
that it is not their perfect faith that creates the contact, but it is because God loves them first, before
they thought of believing in God, before they
were able to pray, before they even thought a single thought, He loved them already.

Og til slutt, en gren på vintreet er aldri alene.
Grenene hører sammen og hele treet er vintreet. Å
være i Kristus betyr å være en del av Jesu flokk,
Jesu venner og Jesu disipler. Bli i meg så vil jeg
bli i dere sier Jesus og det betyr, bli i hans ord og i
hans oppdrag og i hans kjærlighet sammen med
andre. Selv om vi nå i Corona tiden har måttet tilbe
og ha gudstjeneste alene hjemme hos oss selv, så
er vi likevel en del av en flokk, en del av en
menighet, en kirke, og vår menighet er en del av
en stor vingård med mange forskjellige trær og
vinstokker, mange forskjellige menigheter som
holder seg nær Jesus Kristus, han som er treet der
vi er grenene.

And finally, a branch of the vine is never alone.
The branches belong together and are the vine together. To be in Christ means to be a part of Jesus'
flock, Jesus' friends and Jesus' disciples. Stay in
me and I will stay in you, says Jesus and that
means, stay in his words and in his mission and in
his love together with others. Even though now in
the Corona age we have had to worship and have
services alone at home, we are still part of a flock,
part of a congregation, a church, and our congregation is a part of a large vineyard with many different trees and vines, many different congregations that stay close to Jesus Christ, who is the
tree where we are the branches.
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.

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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