
 1. brev til Timoteus  2. kapittel (1-4) 

Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn 

og påkallelse, forbønn og takk for alle 
mennesker.  2 Be for konger og alle i ledende 
stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med 

gudsfrykt og verdighet i alt.  3 Dette er godt og noe 
Gud, vår frelser, gleder seg over,  4 han som vil at 
alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å 

kjenne.   

Slik lyder Herrens ord 

Preken 1. del 

Gud bryr seg om oss, han bryr seg ikke bare om 
hvordan vi lever, men han bryr seg om hvordan vi 
har det og hvordan samfunnet vårt er, hvordan 

ledelsen i landet er, ja, han bryr seg om hele vårt liv 
og vår hverdag og han vil at vi skal ha det godt. 
Derfor skal vi be for de som leder landet at de må 

fortsatt kjempe for frihet og fred for alle som bor i 
landet. Å leve i et fritt land er godt både for oss i US 
og for alle i Norge. Men friheten er mye mer enn å 

bo i et land som ikke er okkupert. Pandemien har for 
eksempel gjort oss ufrie, trussel om vold og 
masseskytinger gjør oss også ufrie, redsel for å ikke 

lykkes redselen for å ikke bli akseptert av andre og 
mange andre ting gjør oss også ufrie. Ofte sa Jesus 
til folk da han møtte dem: Fred være med dere. Det 

skal vi snakke mer om en liten stund. Så la oss synge 
en norsk nasjonalsang.  
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A reading from 1 Timothy 2:1-4 

1 First of all, then, I urge that supplications, prayers, 
intercessions, and thanksgivings be made for every-
one, 2 for kings and all who are in high positions, so 
that we may lead a quiet and peaceable life in all 
godliness and dignity. 3 This is right and is accepta-
ble in the sight of God our Savior, 4 who desires 
everyone to be saved and to come to the knowledge 
of the truth. 

The word of the Lord 

 

Sermon Part 1 

God cares about us. He cares not only about how we 
live, but he cares about how we are and how our so-
ciety is, how the leadership of the country is, yes, he 
cares about our whole life and our everyday life and 
he wants us to be well. Living in a free country is 
good both for us in the US and for everyone in Nor-
way. But freedom is much more than living in a land 
that is not occupied. For example, the pandemic has 
made us unfree, the threat of violence and mass 
shootings also makes us unfree, the fear of not suc-
ceeding, the fear of not being accepted by others and 
many other things also make us unfree. Jesus often 
said to people when he met them: Peace be with you. 
We'll talk more about that in a moment. So let's sing 
a Norwegian national anthem 
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Det hellige evangeliet etter Lukas i det 15. 

kapittel: (1-10) 

    Alle tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus 
for å høre ham.  2 Men fariseerne og de skriftlærde 

murret og sa seg imellom: «Denne mannen tar imot 
syndere og spiser sammen med dem.»  3 Da fortalte 
han dem denne lignelsen: 
 

 4 «Dersom en av dere eier hundre sauer og mister 
én av dem, lar han ikke da de nittini være igjen ute i 
ødemarken og leter etter den som er kommet bort, til 

han finner den?  5 Og når han har funnet den, blir 
han glad og legger den på skuldrene sine.  6 Straks 
han kommer hjem, kaller han sammen venner og 

naboer og sier til dem: ‘Gled dere med meg, for jeg 
har funnet igjen den sauen som var kommet 
bort.’  7 Jeg sier dere: På samme måte blir det større 

glede i himmelen over én synder som vender om, 
enn over nittini rettferdige som ikke trenger 
omvendelse. 

 8 Eller om en kvinne har ti sølvmynter og mister én, 
tenner hun ikke da en lampe og feier i hele huset og 
leter nøye til hun finner den?  9 Og når hun har 

funnet den, kaller hun sammen venninner og 
nabokoner og sier: ‘Gled dere med meg, for jeg har 
funnet igjen det pengestykket jeg hadde 

mistet.’ 10 På samme måte, sier jeg dere, blir det 
glede blant Guds engler over én synder som vender 
om.» 

Slik lyder Herrens ord 

Preken 2. del 

Slik er Gud og slik har Jesus vist oss hvem han er: 

Han har skapt oss og Han ser oss og Han leter etter 
oss. At det ikke bare er en stakkars sau som hyrden 
leter etter, men at Jesus sammenligner seg med en 

kvinne som leter etter sølvmynten sin, viser oss at 
Jesus elsker alle, også de som det ikke er synd på, 
også de som tenker de har nok og ikke trenger en 

Gud. Alle betyr noe for ham, Jesus gikk i døden for 
at vi skal ha frihet og fred. 

Og nå på torsdag var det Kristi himmelfartsdag. I 
Norge er det en fridag og de fleste kirker har 

gudstjeneste den dagen, men ikke her, så derfor skal 
jeg lese noen ord fra torsdagens evangelium. Fra 
Lukas 24: 

Da åpnet Jesus deres forstand så de kunne forstå 

skriftene,  

The holy gospel according to Luke 15 :1-10 

   

1 Now all the tax collectors and sinners were coming 
near to listen to him. 2 And the Pharisees and the 
scribes were grumbling and saying, "This fellow 
welcomes sinners and eats with them." 
3 So he told them this parable: 

 4 Which one of you, having a hundred sheep and 
losing one of them, does not leave the ninety-nine in 
the wilderness and go after the one that is lost until 
he finds it? 5 When he has found it, he lays it on his 
shoulders and rejoices. 6 And when he comes home, 
he calls together his friends and neighbors, saying to 
them, 'Rejoice with me, for I have found my sheep 
that was lost.' 7 Just so, I tell you, there will be more 
joy in heaven over one sinner who repents than over 
ninety-nine righteous persons who need no repent-
ance. 

 
8 Or what woman having ten silver coins, if she los-
es one of them, does not light a lamp, sweep the 
house, and search carefully until she finds it? 9 
When she has found it, she calls together her friends 
and neighbors, saying, 'Rejoice with me, for I have 
found the coin that I had lost.' 10 Just so, I tell you, 
there is joy in the presence of the angels of God over 
one sinner who repents."     

The gospel of the lord 

 

Sermon Part 2: 

This is how God is and this is how Jesus has shown 
us who he is: He has created us and He sees us and 
He is looking for us. It is not only a poor sheep that 
the shepherd is looking for, but here compares Jesus 
himself with a woman looking for her silver coin, 
that shows us that Jesus loves everyone, even those 
who are not in need, even those who think they have 
enough and do not need a God. Every man and 
woman mean something to him, Jesus died for us to 
have freedom and peace. 

On Thursday it was Ascension Day. In Norway it is 
a day off and most churches have worship that day, 
but not here, so therefore I will read a few words 
from Thursday's gospel. From Luke 24: 

45 Then Jesus opened their minds to understand the 
scriptures, 
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Så førte han dem ut mot Betania, og han løftet sine 
hender og velsignet dem. Og mens han velsignet 

dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til 
himmelen. - Så langt Lukas.  

Dermed er ringen sluttet. Han som kom fra 
Faderen, gikk tilbake dit han kom fra. Jesu liv på 

jorden ble slutt. Han ble brutalt drept og døde på et 
kors, men han stod opp igjen og viste seg for 
disiplene mange ganger i løpet av 40 dager. Men 

tiden da menneskene kunne se ham i menneskelig 
skikkelse var over på Kristi himmelfartsdag. Men 
det er ingen sorgens dag, for Jesus gikk ikke fra 

oss, for etter oppstandelsen kunne Jesus være alle 
steder på en gang. Så hver dag kan vi feire at Jesus 
aldri vil går fra oss mer selv om vi ikke ser ham.   

Vi lever i den nye tiden. Gud kom til jorden som 
han hadde lovet i Gamle testamentet, han ble 

synlig, fullførte sin gjerning som blant annet var å 
vise oss hvem og hvordan Gud er. Han fullførte alt 
det han kom for å gjøre. Han viste oss at det var 

han som hadde makt over livet i havet idet Peter på 
hans ord fikk noten full av fisk på lyse dagen. Han 
viste oss at det var han som hadde makt over alle 

planter som setter frø og over alt som vokser idet 
han laget vann til vin. – Og av fem fisker og to 
brød mettet han fem tusen mennesker. Han viste at 

han hadde makt over naturkreftene i det han stilte 
stormen, han viste at han hadde makt over 
tyngdekraften i det han gikk på vannet, han viste at 

det var Gud som hadde skapt lyset og skyene på 
himmelen, for i det da Jesus døde, ble det mørke 
over hele jorden en stund. Han viste oss at han 

hadde makt over menneskelivet idet han helbredet 
syke og vekket opp Lasarus fra de døde. Jesus kom 
for å frelse menneskene og det gjorde han ved å dø 

for våre misgjerninger og Han viste at han hadde 
all makt i himmelen og på jorden og under jorden i 
det han stod opp fra de døde. Han fullførte sin 

gjerning og han åpnet disiplenes forstand så de 
kunne forstå det. Han fullførte alt unntagen en 
ting. Det var en ting han ikke rakk å gjøre ferdig.  

Vi leste: Og mens han velsignet dem, skiltes han 

fra dem og ble tatt opp til himmelen. Han ble ikke 
ferdig med å velsigne menneskene. Derfor gav han 
oss oppdraget i å fullføre det.  

Det er kirkens oppdrag. Jesus kaller oss ikke 
tjenere, men venner. Og det oppdraget Jesu venner 

har fått, er at vi skal fortsette og fortsette og 
fortsette å velsigne menneskene.  
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50 Then he led them out as far as Bethany, and 
lifting up his hands, he blessed them. 51 While he 
was blessing them, he withdrew from them and 
was carried up into heaven. - So far, Luke. 

Thus, the ring is closed. He who came from the 
Father went back to where he came from. Jesus' 
life on earth ended. He was brutally killed and 
died on a cross, but he rose again and appeared to 
the disciples many times over the course of 40 
days. But the time when people could see him in 
human form was over on Ascension Day. But that 
is no day of sorrow, for Jesus did not depart from 
us, for after the resurrection Jesus could be every-
where at once. So every day we can celebrate that 
Jesus will never leave us again even if we do not 
see him. 

We live in the new age. God came to earth as he 
had promised in the Old Testament, he became 
visible, completed his work which among other 
things was to show us who and how God is. He 
completed everything he came to do. He showed 
us that he was the one who had power over life in 
the sea as Peter on his word got the net full of fish 
in broad daylight. He showed us that he was the 
one who had power over all plants that set seeds 
and over everything that grows as he made water 
for wine. And of five fishes and two loaves he fed 
five thousand men. He showed that he had power 
over the forces of nature when he made the storm 
be quiet, he showed that he had power over gravi-
ty as he walked on the water, he showed that it 
was God who had created the light and the clouds 
in the sky, because when Jesus died , it became 
dark all over the earth for a while. He showed us 
that he had power over human life as he healed 
the sick and raised Lazarus from the dead. Jesus 
came to save people and he did so by dying for 
our wrongdoing and He showed that He had all 
power in heaven and on earth and under the earth 
as He rose from the dead. He completed his work, 
and he opened the minds of the disciples so that 
they could understand it. He completed everything 
except one thing. There was one thing he did not 
manage to finish. 

We read: While He was blessing them, he with-
drew from them and was carried up into heaven 
He did not finish blessing people. Therefore, he 
gave us the task of completing that. 

That is the mission of the church. Jesus does not 
call us servants, but friends. And the mission Je-
sus' friends have been given is that we should con-
tinue and continue and continue to bless people. 



Ikke forbanne dem  - ikke gjengjelde vondt med 
vondt, ikke drepe og lyve og stjele og alt det som 

er vondt. Vi skal gjøre hva vi kan for å elske våre 
medmennesker. Det er hva kristen tro er i praksis. 
Men ingen er perfekte, derfor kan vi bli tilgitt og vi 

kan tilgi hverandre, fordi kjærligheten er sterkere 
enn døden. 

Vonde blikk, vonde gjerninger, løgn, svik og alt vi 
tenker, sier og gjør som ødelegger forholdet 

mellom menneskene og som ødelegger den jorden 
vi er avhengig av – Alt som hindrer oss i å være 
frie til å elske hverandre, kaller vi ondskap.  

For når noen utøver noe som er ondt, må vi 

forsvare oss – og da er det lett å skaper nye vonde 
ord, blikk og gjerninger. Ondskap avler ondskap, 
vold avler vold. Svik avler svik.  

Men Jesus gir oss en sjanse til å komme ut av slike 
onde sirkler. Han gir oss en sjanse til å tenke 

annerledes, til å løfte byrdene av skuldrene, til å 
lege gamle sår, til å nu oss bort fra mørket og se 
mot lyset, for lyset vil alltid være sterkere enn 

mørke. Derfor sier Jesus: Jeg er verdens lys. For 
når Jesus døde på korset, betalte han for å sette oss 
fri. Og når Han tilgir oss, gir han oss en sjanse til å 

tilgi oss selv og hverandre. Vi påfører oss selv 
smerte ved å ikke tilgi dem som med et blikk eller 
med en vennehandling ber oss om vår tilgivelse, vi 

fratar oss selv masse glede, ved å ikke tørre å elske 
vår neste.   

Jesus gir oss mulighet til å be hverandre om 
tilgivelse fordi Jesus led og døde for våre synder, 

vi trenger ikke gi hverandre skylden for at vi selv 
ikke er gode nok. Vi kan legge skylden på Jesus og 
dermed er vi fri til å tilgi oss selv og hverandre. 

Tilgivelsen forløser en enorm kraft og kreativitet.   

Jesus åpner vår forstand, så vi begynner å forstå at 
Bibelen viser oss en annen måte å tolke verden på. 
Et annet ord for det samme er omvendelse. Å 

vende om, er å tenke annerledes om Jesus, om seg 
selv og om vår neste. For Jesus holdt seg nær til 
syndere og spiste sammen med dem! Men 

fariseerne, de som trodde om seg selv at de ikke 
gjorde synd, de var redd for å bli smittet når de var 
sammen med de såkalte tollere og syndere, for de 
hadde laget seg tusen forskrifter og forbud og 

påbud som likesom skulle hjelpe dem til å holde de 
ti bud, men som førte til at de ikke kunne elske 
sine medmennesker.  
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Do not curse them - do not reciprocate pain with 
pain, do not kill and lie and steal and all that hurts. 
We will do what we can to love our fellow human 
beings. That is what the Christian faith is in prac-
tice. But no one is perfect, therefore we can be 
forgiven, and we can forgive one another, because 
love is stronger than death. 

Evil looks, evil deeds, lies, betrayals and every-
thing we think, say and do that destroys the rela-
tionship between people and that destroys the 
earth we depend on - Everything that prevents us 
from being free to love each other, we call evil. 

Because when someone does something evil, we 
must defend ourselves - and then it is easy to cre-
ate new bad words, glances, and deeds. Evil 
breeds evil, violence breeds violence. Betrayal 
breeds betrayal. 

But Jesus gives us a chance to get out of such vi-
cious circles. He gives us a chance to think differ-
ently, to lift the burdens off our shoulders, to heal 
old wounds, to now turn away from the darkness 
and look at the light, for the light will always be 
stronger than darkness. That is why Jesus says: I 
am the light of the world. Because when Jesus 
died on the cross, he paid to set us free. And when 
He forgives us, He gives us a chance to forgive 
ourselves and each other. We inflict pain on our-
selves by not forgiving those who with a glance or 
with an act of friendship ask us for our for-
giveness, we deprive ourselves of much joy, by 
not daring to love our neighbor. 

Jesus gives us the opportunity to ask each other 
for forgiveness because Jesus suffered and died 
for our sins, we do not have to blame each other 
for not being good enough ourselves. We can put 
the blame on Jesus and thus we are free to forgive 
ourselves and each other. Forgiveness unleashes 
tremendous power and creativity. 

Jesus opens our minds, so we begin to understand 
that the Bible shows us a different way of inter-
preting the world. Another word for the same is 
repentance. To repent is to think differently about 
Jesus, about oneself and about our neighbor. For 
Jesus was friends with sinners and ate with them! 
But the Pharisees, those who believed that they 
did not sin, they were afraid of being infected if 
they were together with the so-called tax collec-
tors and sinners, for they had made a thousand 
precepts and prohibitions and injunctions that 
would help them to keep the Ten Commandments, 
but which led them to not be able to love their fel-
low human beings. 



Kjærligheten er sterkere enn det onde. Hver gang 
vi tenner et lite håp, hjelper et annet menneske til å 

tro på Gud og seg selv, Hver gang vi gir en annen 
glede, så er vi med på å fullføre Jesu gjerning på 
jord. Mens han velsignet dem, ble han tatt opp til 

himmelen. Han slutter aldri å velsigne oss, men nå 
er det vi som er hans kropp på jorden og vi har fått 
utfordringen til å fortsette med å formidle dette til 

alle folkeslag, ikke minst til de norskettede i USA.  

Mindekirken er ikke bare et hus, men en 
holdeplass, en matstasjon, der vi kan få påfyll av 
Guds kraft og velsignelse over våre liv, så vi kan 

ha krefter til å gå ut til andre og velsigne dem, gi 
dem tro, håp og kjærlighet.  

17. mai feirer vi at Norge fikk en egen grunnlov, at 
Norge deretter ble et fritt land, men den 
grunnleggende friheten har vi fått av skaperen og 

Jesus gav oss muligheten til hver dag å legge fra 
oss alt det vonde som skjedde i går og – som vi 
sier i Norge begynne hver ny dag med blanke ark.  

Vi er frie fordi Jesus har kjøpt oss fri og han har 

gitt oss fred, slik at vi kan kjempe for fred og frihet 
på alle plan - for alle mennesker, fordi Skaperen 
vår, frelseren vår, livgiveren vår, har vunnet 

kampen mot alt som er ondt og han elsker oss til 
evig tid. 

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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Love is stronger than evil. Every time we ignite a 
little hope, help another human being to believe in 
God and himself, Every time we give another joy, 
we are helping to complete Jesus' work on earth. 
While blessing them, he was taken up to heaven. 
He never ceases to bless us, but now we are his 
body on earth and we have been challenged to 
continue to convey this to all peoples, not least to 
Norwegians in the United States. 

Mindekirken is not just a house, but a stop, a food 
station, where we can be replenished by God's 
power and blessing over our lives, so we can have 
the strength to go out to others and bless them, 
give them faith, hope and love.  

May 17, we celebrate that Norway got its own 
constitution, that Norway soon after became a free 
country, but the basic freedom we have received 
from the creator and Jesus gave us the opportunity 
every day to put aside all the evil that happened 
yesterday and - as we say it in Norway start every 
new day with blank sheets. 

We are free because Jesus has bought us free and 
he has given us peace so that we can fight for 
peace and freedom on all levels - for all people, 
because our Creator, our Savior, our life-giver, 
has won the battle against all that is evil, and he 
loves us forever. 

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 


