
Intro til gudstjenesten 

Vi er fremdeles i påsketiden og vi nærmer oss pinse. 

Og i dag handler gudstjenesten om Jesu avskjedstale 
til disiplene og deres første tid etter Jesus død og 
oppstandelse. For Jesus måtte sakte, men sikkert 

vende dem til at de ikke kunne se ham, men likevel 
kunne de vite at han var nær. 

Det står skrevet i Apostlenes gjerninger i det 10. 
kapittel (44-48)  

44 Mens Peter fremdeles talte, kom Den hellige ånd 
over alle som hørte Ordet. 45 De troende av jødisk 
ætt som var kommet dit sammen med Peter, ble 

forskrekket over at Den hellige ånds gave også ble 
øst ut over hedningene. 46 For de hørte dem tale i 
tunger og lovprise Gud. Da sa Peter: 47 «Disse har 

fått Den hellige ånd slik som vi. Kan noen da nekte 
dem vannet og hindre at de blir døpt?» 48 Så bød 
han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn. Etterpå ba 

de ham bli hos dem noen dager. 

Slik lyder Herrens ord. 

Preken 1. del 

Peter fikk oppleve at hedningene kunne komme til 
tro, så hvorfor skulle noen nekte dem å bli døpt og 

bli likestilt med de andre troende. Likebehandling av 
alle mennesker, likeverdighet og lik tilgang til Guds 
gaver og velsignelse er det vi har lært så mye om fra 
det nye testamentet og fra Jesus selv. Men hva er det 

som skal drive oss til gjøre godt, til å holde budene?  
Det er ikke bare løfter om belønning og ikke trussel 
om straff. Jesus har vist oss hvorfor, og han har gitt 

oss den kraften som følger med hans kjærlighet og 
det har jeg snakket om på flere prekener og nå skal 
vi få høre mer. Evnen til å utøve kjærlighet til oss 

selv og våre medmennesker har Skaperen lagt i våre 
hjerter. Det skal få høre mer om etter litt musikk.  

Musikk 
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Intro to the service: 
We are still at Easter time and we are approaching 
Pentecost. And today the service is about Jesus ' 
farewell speech to the disciples and their first years 
after Jesus' death and resurrection. For Jesus had to 
slowly but surely let them get used to that they could 
not see him, but still know that he was near. 
 
A reading from Acts 10: (44-48) 
 
44While Peter was still speaking, the Holy Spirit fell 
upon all who heard the word. 45The circumcised be-
lievers who had come with Peter were astounded 
that the gift of the Holy Spirit had been poured out 
even on the Gentiles, 46for they heard them speaking 
in tongues and extolling God. Then Peter 
said, 47“Can anyone withhold the water for baptizing 
these people who have received the Holy Spirit just 
as we have?” 48So he ordered them to be baptized in 
the name of Jesus Christ. Then they invited him to 
stay for several days. 
The word of the Lord 
 
 
Sermon Part 1: 
 
Peter experienced that the Gentiles could come to 
faith, so why should anyone refuse them to be bap-
tized and be equated with the other believers? Equal 
treatment of all people, equality and equal access to 
God's gifts and blessings are what we have learned 
so much about from the New Testament and from 
Jesus himself. But what is it that will drive us to do 
good, to keep the commandments? It is not by prom-
ises of reward or threats of punishment, but Jesus 
has shown us the reason why, and he has given us 
the power that comes with his love and I have talked 
about that in several sermons before, and now we 
will hear more. The ability to exercise love for our-
selves and our fellow human beings has been placed 
in our hearts by the Creator. John will tell us more 
after some music. 
 
Music 
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Det står skrevet i  1. Johannes brev i det 5. 

Kapittel: (1-6) 

Enhver som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. 
Og den som elsker Gud, som har født oss, elsker 

også den som er født av ham.   

2 Kjennetegnet på at vi elsker Guds barn, er at vi 

elsker Gud og holder hans bud.  3 Å elske Gud er å 
holde hans bud. Og hans bud er ikke tunge.  4 For alt 
som er født av Gud, seirer over verden. Og det som 

har seiret over verden, er vår tro. 
Vitnesbyrdet om Sønnen 
 5 Hvem andre seirer over verden enn den som tror 

at Jesus er Guds Sønn?  6 Han, Jesus Kristus, er den 
som kom gjennom vann og blod – ikke bare med 
vannet, men med vannet og blodet. Og Ånden selv 

er vitne, fordi Ånden er sannheten.  

Slik lyder Herrens ord 

Preken 2. del:  

Kjennetegnet på at vi elsker er ikke at vi snakker om 
det, men at vi gjør det. Husk at kjærlighet er som et 

verb det er ikke bare noe vi føler, men noe vi gjør. 
Forrige søndag leste vi at Jesus sa at alle skal se at 
dere er mine disipler – når dere elsker hverandre, for 

Jesu venner er som grenene på et tre, totalt avhengig 
av kraften fra stammen, røttene og resten av treet. 
Her har vi et annet bilde: Å elske seg selv og 

hverandre er det samme som å elske Gud for den 
som elsker Gud elsker også de som er født av ham, 
det vil si våre medmennesker. Hvordan kan man si 
at man elsker Gud dersom man hater og gjør vondt 

mot sin bror eller søster? I Guds øyne er det ingen 
forskjell mellom fattig og rik, mellom svart og hvit, 
mellom jøde, greker, trell eller fri, mann eller 

kvinne. Paulus sier at dere er alle èn i Kristus Jesus. 
Så la oss be om å få kjenne Guds veier.  

Salme før preken: 319:  

Lær meg å kjenne dine veier 

Det hellige evangelium etter Johannes i det 15. 

kapittel (9-17) 

 [Jesus sa] 9 Som Far har elsket meg, har jeg elsket 
dere. Bli i min kjærlighet!  

10 Hvis dere holder mine bud, blir dere i min 
kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i 

hans kjærlighet. 11 Dette har jeg sagt dere for at min 
glede kan være i dere og deres glede kan bli 
fullkommen.  

A reading from 1 John 5: (1-6) 

1Everyone who believes that Jesus is the Christ has 
been born of God, and everyone who loves the par-
ent loves the child. 2By this we know that we love 
the children of God, when we love God and obey his 
commandments. 3For the love of God is this, that we 
obey his commandments. And his commandments 
are not burdensome, 4for whatever is born of God 
conquers the world. And this is the victory that con-
quers the world, our faith. 5Who is it that conquers 
the world but the one who believes that Jesus is the 
Son of God? 
 
  6This is the one who came by water and blood, 
Jesus Christ, not with the water only but with the 
water and the blood. And the Spirit is the one that 
testifies, for the Spirit is the truth. 
 
The word of the Lord 
 
Sermon Part 2: 
The characteristic of love is not that we talk about it, 
but that we do it. Remember that love is like a verb, 
it is not just something we feel, but something we 
do. Last Sunday we read that Jesus said that every-
one would see that you are my disciples - when you 
love one another.  Jesus' friends are like the branches 
of a tree, totally dependent on the power of the 
trunk, the roots and the rest of the tree. Here we have 
a different picture: Loving oneself and each other is 
the same as loving God, for the one who loves God 
also loves those who are born of him, that is, our fel-
low human beings. How can you say you love God 
if you hate and hurt your brother or sister? In the 
eyes of God, there is no difference between rich and 
poor, between black and white, between Jew, Greek, 
slave or free, man or woman. Paul says that you are 
all one in Christ Jesus. So let us pray about knowing 
the ways of God. 
 
Hymn before the Gospel:  
HSSN 101: Teach me to know your ways 
 

The holy gospel according to John 15: (9-17) 

[Jesus said:] 9“As the Father has loved me, so I have 
loved you; abide in my love. 10If you keep my com-
mandments, you will abide in my love, just as I have 
kept my Father’s commandments and abide in his 
love. 11I have said these things to you so that my joy 
may be in you, and that your joy may be complete. 
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12 Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre 
som jeg har elsket dere. 13 Ingen har større 

kjærlighet enn den som gir livet for vennene 
sine. 14 Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg 
befaler dere. 15 Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, 

for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg 
kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere 
alt jeg har hørt av min Far. 16 Dere har ikke 

utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere 
til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da 
skal Far gi dere alt dere ber om i mitt 

navn. 17 Dette er mitt bud til dere: Elsk hverandre! 
Slik lyder det hellige evangelium 

Preken 3. del 

Det er mye som er viktig i verden, men det 
viktigste er kjærligheten. Jesus snakker mye om 

kjærlighet: Elsk hverandre - er det første og største 
bud og det bud som inneholder alle andre bud. Så 
hvorfor krangler vi så mye, hvorfor skaper vi bråk 

og uro og fiendskap for bagateller, istedenfor å 
kjempe for kjærligheten, for rettferdigheten og 
sannheten, for omsorgen og for vennskapet. 

Hvorfor klarer vi ikke å se forskjell på det som er 
viktig og det som bare er bagateller, hvorfor 
henger vi oss opp i småting, mens de store 

tragediene skjer. Hvorfor tror vi på løgn og støtter 
ondskap? Tror vi at vi kan bli rikere, få mer makt 
eller hva er det egentlig vi vil? Vend om og tro på 

meg, sa Jesus, for ingen har større kjærlighet enn 
den som gir livet sitt for sine venner.  

Evangeliet jeg leste er hentet fra Jesu avskjedstale 
til disiplene og dette hadde de friskt i minne da de 

opplevde at også hendinger kunne tro og bli fylt 
med den hellige Ånd – noe som ikke er mer 
mystisk enn at Gud selv og hans sønn og høyre 

arm Jesus Kristus er til stede midt iblant oss. Og 
dersom hedningen kunne bli Jesu venner, da kan 
også vi være det. Og vi ser ham og kjenner ham 

igjen når kjærlighet og godhet skjer.  

Når vi blir i Jesu Kjærlighet, da skjer gleden - den 

fullkomne.  En av Åndens frukter er jo glede. Den 
vegen Jesus vil vi skal gå, fører til den fullkomne 
gleden. Ikke den gleden som smaker bittert fordi vi 

gleder oss over andres ulykke og tap, men en glede 
som gleder seg over andres lykke. Ikke den gleden 
som gir oss selv fordeler ved at andre må lbetale 

prisen, men den gleden som er grunnet på at Jesus 
overvant alt som var ondt ved sin død og 
oppstandelse. Det er en objektiv glede ikke bare en 

flyktig subjektiv opplevelse.  
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 12“This is my commandment, that you love one 
another as I have loved you. 13No one has greater 
love than this, to lay down one’s life for one’s 
friends. 14You are my friends if you do what I 
command you. 15I do not call you servants any 
longer, because the servant does not know what 
the master is doing; but I have called you friends, 
because I have made known to you everything 
that I have heard from my Father. 16You did not 
choose me but I chose you. And I appointed you 
to go and bear fruit, fruit that will last, so that the 
Father will give you whatever you ask him in my 
name. 17I am giving you these commands so that 
you may love one another.” 
The gospel of the Lord 
 
Sermon Part 3:  
There is a lot that is important in the world, but 
the most important thing is love. Jesus talks a lot 
about love: Love one another - is the first and 
greatest commandment and the commandment 
that contains all other commandments. So why do 
we quarrel so much, why do we create trouble and 
unrest and enmity for trifles, instead of fighting 
for love, for justice and truth, for care and for 
friendship? Why do we fail to see the difference 
between what is important and what is just trifles, 
why do we get hung up on small things, while the 
great tragedies happen? Why do we believe in lies 
and support evil? Do we think we can get richer, 
have more power or what do we really want? Re-
pent and believe in me, Jesus said, for no one has 
greater love than he who gives his life for his 
friends. 
 The gospel I read, is taken from Jesus' 
farewell speech to the disciples, and they had this 
fresh in their minds when they experienced that 
even Gentiles could believe and be filled with the 
Holy Spirit - something that is no more mysteri-
ous than that God himself and his son and right 
arm Jesus Christ is present in our midst. And if 
the Gentiles could become Jesus' friends, so can 
we. And we see him and recognize him when love 
and goodness happen. 
 When we remain in the Love of Jesus, 
then the joy happens - the perfect one. One of the 
fruits of the Spirit is joy. The way Jesus wants us 
to go leads to perfect joy. Not the joy that tastes 
bitter because we rejoice in the misfortune and 
loss of others, but a joy that rejoices in the happi-
ness of others. Not the joy that gives us the benefit 
of others having to pay the price, but the joy that 
is due to Jesus overcoming all that was evil in his 
death and resurrection. It is an objective joy not 
just a fleeting subjective experience. 



Og kjærligheten er ikke bare en sympatifølelse, men er 
også knyttet til hele Jesus budskap og frelsegjerning. 

Hans kjærligheten er mønster og motiv for den 
kjærlighet vi skal ha til hverandre. Den kjærligheten er 
det som driver oss til å gjøre godt.  

Men det blir etter hvert klart for oss at kjærligheten 

ikke er noe vi kan bestemme oss for å gjøre, men det er 
en kraft som vi får av selve Gud skaperen – et 
mysterium. Kanskje kjærligheten er et under som kan 

skje når vi elsker på tross av og ikke bare på grunn av. 
At ektepar fortsetter å elske hverandre i år etter år 
gjennom sykdom og ulykke og alle vanskeligheter. Ja 

det må være en guddommelig skapelse i oss som kan 
vekke den egenskapen som gjør at vi kan elske det 
uelskverdige. Alle som har født barn, kan ane noe om 
hva jeg snakker om, at på tross av de store smertene og 

nattevåk og skrik og bæsh, og barns opposisjon og 
ulydighet, så må det være et mysterium og et under at 
vi fortsetter å elske dem.   

Vi er Jesu venner, ikke hans tjenere. Derfor brukte han 

så mye tid til å lære opp sine disipler som igjen har lært 
opp nye og nye disipler, og til slutt har vi blitt innviet i 
mysteriet og kunnskapen og alle Guds hemmeligheter, 

fordi han har utvalgt oss. Vi er hans venner fordi han 
elsker oss. Kirken, består av Jesu venner og hvem som 
helst kan bli Jesu venner.  

Forsamlingen av Jesu venner er ikke skapt av 

prestasjonsreligiøsitet, men den er til fordi Jesus har 
gitt oss nåde og derfor har vi tilgang til hans kraft og 
hans kjærlighet. Kirken, Jesu venner består derfor ikke 

av perfekte mennesker, men av tilgitte og elskede 
syndere som klamrer seg til troen på ham som elsket 
oss før vi ble født og som aldri slutter å elske og lete 

etter oss. Vi er Jesus venner fordi han har utvalgt oss 
og gitt sitt liv til betaling for våre synder, derfor er 
barnedåpen så viktig for oss fordi det er ikke vår tro og 

våre prestasjoner og gode gjerninger som knytter oss til 
Jesus, men hans kjærlighet til oss. Hans initiativ 
kommer alltid først. Ut av denne kunnskapen, vokser 

vår glede, for vår glede er at våre navn er skrevet inni 
himmelen. Og har vi kontakt med kjærlighetens opphav 
og fullender, så har vi stadig påfyll v den makten vi 

trenger for å leve. For å kunne bære frukt, må man ha 
kontakt med frukt treet og da blir det ikke en 
prestasjon, men en naturlig drivkraft til å gjøre godt. 
Og det er trygt og godt å føle seg elsket og velkommen 

hjem selv om man ikke alltid lykkes i alt man sier og 
gjør.  

Ære være Faderen og Sønnen og Ånden som var og 

er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet 
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And love is not only a feeling of sympathy but is 
also linked to the whole message and act of salvation 
of Jesus. His love is the pattern and motive for the 
love we should have for one another. That love is 
what drives us to do good. 
 
But it gradually becomes clear to us that love is not 
something we can decide to do, but it is a power that 
we receive from the very God creator - a mystery. 
Maybe love is a miracle that can happen when we 
love in spite of and not just because of. That married 
couples continue to love each other year after year 
through illness and misfortune and all difficulties. 
Yes, there must be a divine creation in us that can 
awaken the quality that allows us to love the un-
loving. Anyone who has children can sense some-
thing about what I'm talking about, that despite the 
great pain and nightmares and screams and crying, 
and children's opposition and disobedience, it must 
be a mystery and a miracle that we continue to love 
them. 
 
We are friends of Jesus, not his servants. That is why 
he spent so much time teaching his disciples who 
again taught and made new disciples. In the end, we 
have been initiated into the mystery and the 
knowledge and all the secrets of God, because he has 
chosen us. We are his friends because he loves us. 
The church consists of Jesus ` friends and anyone 
can become Jesus' friends.  
 
The congregation of Jesus' friends is not created by 
performance religiosity, but it exists because Jesus 
has given us grace and therefore, we have access to 
his power and his love. The Church, Jesus' friends, 
do not consist of perfect people, but of forgiven and 
beloved sinners who cling to the faith of him who 
loved us before we were born and who never stops 
loving and looking out for us. We are friends of Je-
sus because he has chosen us and given his life to 
pay for our sins, which is why infant baptism is so 
important to us because it is not our faith and our 
achievements and good deeds that bind us to Jesus, 
but his love for us. His initiative always comes first. 
Out of this knowledge, our joy grows, for our joy is 
that our names are written in heaven. And if we have 
contact with the origin and perfection of love, then 
we are constantly replenished with the power we 
need to live. To be able to bear fruit, one must have 
contact with the fruit tree and then it becomes not an 
achievement but a natural driving force to do good. 
And it is safe and good to feel loved and welcomed 
home even if you do not always succeed in every-
thing you say and do. 
 
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. 


