
23. Miniprogram 6. juni - Norsk. – 3- søndag etter 
Pinse. draft 

Salme før prekenen:  

479: Fordi han kom og var som morgenrøden  
Salme etter prekenen: 601: Som korn fra vide åkrer 

Velkommen og nådehilsen: Kristus er stått opp og 
lever midt iblant oss. Velkommen til gudstjeneste på 

nett fra Den Norske Mindekirke i Minneapolis. Vi er 
her for dere nå. Hvor hen du enn er i verden 
Velkommen til oss. Vår Herre Jesus Kristi nåde, 

Guds kjærlighet og den hellige Ånds samfunn være 
med oss alle:   

Intro til gudstjenesten: 
Vi er nå i tiden etter pinse! Vi er i juni og vi skal 

feire friheten og kjærligheten og vi skal åpne kirken 
og hjertene våre. Vi skal møtes og elske hverandre 
og vi skal anerkjenne at vi mennesker er forskjellige, 

men at vi alle er like viktige og like høyt elsket av 
Gud.  På gudstjenestene framover, vil tema og 
tekster fra Bibelen handle om tiden etter at Jesus ble 

usynlig for disiplene, men lot Den hellige Ånd bli 
igjen hos dem.  Selv om Gud i den hellige Ånds 
skikkelse også er usynlig, kan vi både høre og se hva 

han eller hun gjør likesom som vinden er usynlig, 
men vi hører den suser og vi ser dens kraft når den 
blåser ned trær og bygninger. Slik kan vi også høre 

og se hva Gud gjør i vår hverdag. 

 

La oss høre Herrens ord:  

 Det står skrevet i 1. Mosebok  kapittel 3 (8-15) 

8 Da hørte [Adam og Eva] lyden av Herren Gud som 
vandret omkring i hagen i den svale kveldsbrisen. 
Og mannen og kvinnen gjemte seg for Herren Gud 

blant trærne i hagen.  9 Men Herren Gud ropte på 
mannen og sa: «Hvor er du?» 10 Han svarte: «Jeg 
hørte lyden av deg i hagen og ble redd fordi jeg er 

naken, og jeg gjemte meg.» 11 Da sa han: «Hvem 
har fortalt deg at du er naken? Har du spist av det 
treet jeg forbød deg å spise av?» 12 Mannen svarte: 
«Kvinnen som du ga meg å være sammen med, hun 

ga meg av treet, og jeg spiste.»  
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Hymn before the gospel:. LBW 203 Now we join in 
celebration. 

Hymn after the sermon: LBW 393 Rise, shine you 
people. 

Greeting: Christ is risen and lives in the midst of us. 
Welcome to worship online from the Norwegian 
Mindekirke in Minneapolis. Wherever you are in the 
world, We are here for each of you now. Welcome 
to us. 

The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God 
and the communion of the Holy Spirit be with you 
all.  

Intro to the service: 

We are now in the time after Pentecost! We are in 
June and we are going to celebrate freedom and 
love. We are going to open our church and our 
hearts and we are going to meet and love each other. 
We are going to recognize that we humans are dif-
ferent but that we are all equally important and 
equally loved by God. On the following Sundays, 
the themes and texts from the Bible are about the 
time after Jesus became invisible to the disciples, but 
he left the Holy Spirit to be with them. Even though 
God in the form of the Holy Spirit is also invisible, 
we both hear and see what he or she is doing as the 
wind is invisible, but we can hear it whistling and 
we see its power when it blows down trees and 
buildings. In this way we can also hear and see what 
God is doing in our everyday lives. 

Let us hear the word of the Lord: 

A reading from Genesis 3:8-15 

8 [Adam and Eve] heard the sound of the Lord God 
walking in the garden at the time of the evening 
breeze, and the man and his wife hid themselves 
from the presence of the Lord God among the trees 
of the garden.9 But the Lord God called to the man, 
and said to him, “Where are you?” 10 He said, “I 
heard the sound of you in the garden, and I was 
afraid, because I was naked; and I hid myself.” 11 
He said, “Who told you that you were naked? Have 
you eaten from the tree of which I commanded you 
not to eat?” 12 The man said, “The woman whom 
you gave to be with me, she gave me fruit from the 
tree, and I ate.”  
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13 Herren Gud spurte kvinnen: «Hva er det du har 
gjort?» Kvinnen svarte: «Slangen narret meg, og jeg 

spiste.» 
    14 Da sa Herren Gud til slangen: 
          «Forbannet er du, 

          utstøtt fra alt fe og alle ville dyr 
          fordi du gjorde dette. 
          På buken skal du krype, 

          og støv skal du spise alle dine levedager. 
    15 Jeg vil sette fiendskap 
          mellom deg og kvinnen, 

          mellom din ætt og hennes ætt. 
          Den skal ramme ditt hode, 
          men du skal ramme dens hæl.» 

Slik lyder Herrens ord 

Preken 1. del 

De hørte Gud i den svale kveldsbrisen. Selv om de 

gjemte seg for Gud, så merket de at han var der. Og 
slik er det fremdeles. Gud er hos oss! Det har han 
alltid vært, men nå etter at vi har lært Jesus å kjenne, 

vet vi så mye mer.  Vi har Jesu løfte på at han vil 
alltid være hos oss. Vi kan høre ham i kveldsbrisen 
og vi kan se så tydelig nå hva han gjør med naturen 

som våkner opp etter vinteren og vi kan forstå litt 
mer om hva han vil oss. Adam og Eva hadde bare 
fått ett bud og ikke engang det klarte de å holde. 

Senere i Bibelen står det at Gud angret at han hadde 
skapt menneskene, for de brukte den friheten og den 
makten de hadde fått av ham til å gjøre hverandre 

vondt. Men Gud la en plan og han kom ned på 
jorden gjennom sin sønn Jesus Kristus for å frelse 
oss fra oss selv. Og selv om jødene etter hvert fikk 

de 10 bud og andre retningslinjer som skulle hjelpe 
dem til å leve et godt liv, så vet vi at det første og 
største bud alltid kommer til å være: Å elske din 

neste som deg selv. I troen på Jesus får vi den største 
kunnskapen og kjennskapen til Gud. La oss høre mer 
om dette etter litt musikk. 

Musikk 

Det står skrevet i 2. brev til Korinterne i det 4. 

kapittel: (13-5.1) 

 13 Vi har den samme troens Ånd som det står 
skrevet om: Jeg trodde, derfor talte jeg. Også vi tror, 

og derfor taler vi. 14 For vi vet at han som reiste opp 
Herren Jesus, han skal også reise oss opp sammen 
med ham og føre oss fram sammen med 

dere. 15 Men alt skjer for deres skyld, for at nåden 
skal bli stor og få takken til å stige fra så mange flere 
– til Guds ære. 

13 Then the Lord God said to the woman, “What is 
this that you have done?” The woman said, “The 
serpent tricked me, and I ate.” 14 The Lord God said 
to the serpent, 
 “Because you have done this, 
  cursed are you among all animals 
  and among all wild creatures; 
 upon your belly you shall go, 
  and dust you shall eat 
  all the days of your life. 
 15 I will put enmity between you and the woman, 
  and between your offspring and hers; 
 he will strike your head, 
  and you will strike his heel.” 

The word of the Lord  

Sermon part 1 

They heard God in the evening breeze. Even though 
they were hiding from God, they noticed that he was 
there. And it is still the same. God is with us! He 
always has been, but now after that we have come to 
know Jesus, we know so much more. We have Jesus' 
promise that he will be with us always. We can hear 
him in the evening breeze, and we can see so clearly 
now what he is doing with nature waking up after 
the winter and we can understand a little more about 
what he wants us to do. Adam and Eve had received 
only one commandment and not even that were they 
able to keep. Later in the Bible it is told that God 
repented that he had created mankind, for they used 
the freedom and power that they had gained from 
him to hurt one another. But God made a plan, and 
He came down to earth through His Son Jesus Christ 
to save us from ourselves. And even though the Jews 
eventually received the 10 commandments and other 
guidelines that would help them live a good life, we 
know that the first and greatest commandment will 
always be: To love your neighbor as yourself. In 
faith in Jesus, we gain the greatest knowledge and 
understanding of God. Let's hear more about this 
after some music. 

Music 

A reading from 2 Corinthians 4:13--5:1 

13 Just as we have the same spirit of faith that is in 
accordance with scripture—“I believed, and so I 
spoke”—we also believe, and so we speak,  
14 because we know that the one who raised the 
Lord Jesus will raise us also with Jesus, and will 
bring us with you into his presence. 15 Yes, every-
thing is for your sake, so that grace, as it extends to 
more and more people, may increase thanksgiving, 
to the glory of God. 
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16 Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt 
ytre menneske går til grunne, blir vårt indre 

menneske fornyet dag for dag. 17 De trengslene vi 
nå må bære, er lette, og de skaper for oss en evig 
rikdom av herlighet som veier uendelig mye 

mer. 18 Vi har ikke det synlige for øye, men det 
usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er 
evig. 

For vi vet at om det rives ned, dette teltet som er 

vårt jordiske hus, så har vi i himmelen en bygning 
som er fra Gud, et evig hus, som ikke er gjort med 
hender.  

Slik lyder Herrens ord 

Preken 2. del  

Paulus snakker ikke her bare om himmelen, men 

om livet på jorden. For livet vårt her på jorden får 
et annet utrykk og en annen mening, ja det gir oss 
mulighet til å se og forstå og favne virkeligheten 

på en ny måte når vi har en himmel over oss. Har 
du sett ned fra en balkong fra 10. etasje? 
Virkeligheten nede på gaten er ikke bare mindre, 

men du ser både gaten framover – bakover og 
rundt svingen samtidig– ja du har oversikt over det 
som skjer der nede – før det skjer.   

 
I dette året har mange av oss opplevd at Gud lar 
vonde ting skje, det kan være vanskelig å forstå, 

men likevel lar han det skje, igjen og igjen og igjen 
i historien og med hver enkelt av oss.  

Gud har en plan! Han viser oss at han er nær, 
uansett,  selv når vi lider og har det vondt, så er 

han hos oss.  Han kaller på oss til å bli fylt av den 
Hellige Ånd, Jesu Ånd, Skaperens og 
kjærlighetens Ånd.  Så syng med på denne sangen 

nå - så fortsetter vi etterpå. 

Salme før evangelium:  
479: Fordi han kom og var som morgenrøden  

(Håpstango -  T: Frederico J. Pagura O: Holger 
Lissner / Estrid Hessellund M: Homero R. Peresa) 

ref:  Så kan vi holde ut i vonde tider, 

så vet vi Gud er nær selv når vi lider, 
så kan vårt brutte håp som solen stige, 
så kan vi se at kommet er Guds rike. 
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  16 So we do not lose heart. Even though our 
outer nature is wasting away, our inner nature is 
being renewed day by day. 17 For this slight mo-
mentary affliction is preparing us for an eternal 
weight of glory beyond all measure, 18 because 
we look not at what can be seen but at what can-
not be seen; for what can be seen is temporary, 
but what cannot be seen is eternal. 
 5:1 For we know that if the earthly tent we live 
in is destroyed, we have a building from God, a 
house not made with hands, eternal in the heav-
ens. 

 

The Word of the Lord 

Sermon part 2  

Paul is not talking only about heaven, but about 
life on earth. For our life here on earth gets a dif-
ferent expression and a different meaning, yes it 
gives us the opportunity to see and understand and 
embrace reality in a new way when we have a sky, 
a heaven, above us. Have you looked down from a 
balcony from the 10th floor? The reality down the 
street is not only smaller, but you see both the 
street ahead - backwards and around the corner at 
the same time. - You have an overview of what is 
happening down there - before it happens. 

In this year, many of us have experienced that 
God lets bad things happen, it can be difficult to 
understand, but still he lets it happen, again and 
again and again in history and with each of us. 

God has a plan, and he shows us that he is close 
no matter what. Even when we are suffering and 
in pain, he is with us, for he calls us to be filled 
with the Holy Spirit, the Spirit of Jesus, the Crea-
tor, and love. So, sing along to this song now and 
we'll continue afterwards. 

Hymn before the Gospel:  
LBW: 203 Now we join in celebration 

The song in the Norwegian service has a refrain 
like this:  

(Because Jesus came and did all those things for 
us, Then we can endure in bad times, 
then we know God is near even when we suffer, 
then our broken hope is like the sunrise, 
then we can see that the kingdom of God has 
come. 
God is with us!) 

 



Det jeg nå skal lese, skjedde tidlig i Jesu offentlige 
virke. Like etter at han hadde utpekt 12 apostler 

som skulle følge ham og lære alt av ham.  

Det hellige evangelium etter Markus i det 
3.kapittel: (20-35) 
  
20 Da Jesus kom hjem, strømmet folk sammen 
igjen, så Jesus og disiplene ikke engang kunne få 
seg mat. 21 Da hans nærmeste hørte det, gikk de 
av sted for å ta hånd om ham, for de sa: «Han er 
gått fra forstanden.» 
    22 De skriftlærde som var kommet fra 
Jerusalem, sa: «Han har Beelsebul i seg! Det er 
ved hjelp av herskeren over de onde åndene at han 
driver de onde åndene ut.» 23 Da kalte han dem til 
seg og talte til dem i lignelser: «Hvordan kan Satan 
drive ut Satan? 24 Om et rike kommer i strid med 
seg selv, kan det riket ikke bli stående, 25 og om et 
hus kommer i strid med seg selv, kan det huset 
ikke bli stående. 26 Om nå Satan har reist seg mot 
seg selv og er kommet i strid med seg selv, kan 
han ikke bli stående. Da er det ute med 
ham. 27 Men ingen kan gå inn i den sterkes hus og 
røve det han eier, uten at han først har bundet den 
sterke. Da kan han plyndre huset hans. 
    28 Sannelig, jeg sier dere: Alt skal menneskene 
få tilgivelse for, både synder og spott, hvor mye de 
enn spotter. 29 Men den som spotter Den hellige 
ånd, får aldri i evighet tilgivelse, men er skyldig i 
evig synd.»  30 Dette sa han fordi de hadde sagt: 
«Han har en uren ånd i seg.» 
31 Nå kom moren og søsknene hans. De ble 
stående utenfor, men sendte bud og ba ham 
komme ut. 32 En stor flokk satt omkring ham, og 
noen sa til ham: «Din mor og dine brødre *og 
søstre• er utenfor og spør etter deg.» 33 Han 
svarte: «Hvem er min mor og mine 
søsken?» 34 Og han så på dem som satt omkring 
ham, og sa: «Se, her er min mor og mine 
søsken! 35 For den som gjør Guds vilje, er min 
bror og søster og mor.» 
Slik lyder det hellige evangelium 

Preken 3. del: 

Dette er sterke ord. Ja, i de første prekenene til 
Jesus maler han med sterke farger og viser de store 
kontrastene mellom ondt og godt, mellom det 

jødene hittil hadde lært dem og det budskapet han 
selv kom med fra Gud. Folk fulgte Jesus i store 
flokker, for han talte med kraft på en ny og 

annerledes måte enn fariseerne og de skriftlærde. 
Allerede her i 3. kapittel av evangeliet etter 
Markus, provoserer han de etablerte religiøse 

lederne.  
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What I am about to read, happened early in Jesus' 
public ministry. Just after he had appointed 12 
apostles to follow him and to learn everything 
from him. 

The holy gospel according to Mark 3:20-35 
 
[Jesus went home;] 20 and the crowd came to-
gether again, so that [Jesus and the disci-
ples] could not even eat. 21 When his family 
heard it, they went out to restrain him, for people 
were saying, “He has gone out of his mind.” 22 
And the scribes who came down from Jerusalem 
said, “He has Beelzebul, and by the ruler of the 
demons he casts out demons.” 23 And he called 
them to him, and spoke to them in parables, “How 
can Satan cast out Satan? 24 If a kingdom is di-
vided against itself, that kingdom cannot stand. 25 
And if a house is divided against itself, that house 
will not be able to stand. 26 And if Satan has risen 
up against himself and is divided, he cannot stand, 
but his end has come. 27 But no one can enter a 
strong man’s house and plunder his property with-
out first tying up the strong man; then indeed the 
house can be plundered. 
  28 “Truly I tell you, people will be forgiven for 
their sins and whatever blasphemies they utter; 29 
but whoever blasphemes against the Holy Spirit 
can never have forgiveness, but is guilty of an 
eternal sin”—30 for they had said, “He has an un-
clean spirit.” 
  31 Then his mother and his brothers came; and 
standing outside, they sent to him and called 
him. 32 A crowd was sitting around him; and they 
said to him, “Your mother and your brothers and 
sisters are outside, asking for you.” 33 And he re-
plied, “Who are my mother and my brothers?” 34 
And looking at those who sat around him, he said, 
“Here are my mother and my brothers! 35 Whoev-
er does the will of God is my brother and sister 
and mother.” 

The gospel of the Lord 

Sermon part 3  

These are strong words. Yes, in the first sermons 
of Jesus he paints with strong colors and shows 
the great contrasts between evil and good, be-
tween what the Jews had taught them and the 
message he himself brought from God. People 
followed Jesus in large numbers, for he spoke 
with power in a new and different way than the 
Pharisees and the scribes. Already here in the 3rd 
chapter of the gospel after Mark, he provokes the 
established religious leaders. 



Han taler i lignelser om de onde og de gode krefter 
eller åndene. Og fra 4.kapittel fortsetter han å tale i 

lignelser. Selv Jesu familie trodde på de skriftlærde 
som sa at nå var Jesus gått fra forstanden. Vi må 
stoppe ham! Og både moren, Maria og hans søsken, 

kom for å stanse ham, for å få ham til å sutte å gjøre 
det han var kommet for å gjøre, for de religiøse 
lederne likte det ikke.  

Vi skal ikke tro på alt som sies, selv om det blir sagt 

av en prest eller en annen leder. Vi skal prøve 
enhver ånd sier Paulus, ja selv jeg kan ta feil. For vi 
er alle avhengig av det vi har lært tidligere og om det 

kommer noen å forkynne noe nytt, er det naturlig å 
være skeptisk inntil vi ser hvilken Ånd som ligger 
bak. Vi har ikke bare fått åndelige egenskaper, vi har 
fått kontakt med den hellige Ånd, Jesu egen Ånd, og 

det gir oss mulighet til å se hva som er sant og hva 
som er løgn, hva som er godt og hva som er ondt.  

Jeg har snakket mye om det at vi kan alle få 
tilgivelse av Gud for alt det galne vi gjør, selv om 

det er spott slik som nevnes i dag!  Men i dagens 
tekst står det at det ikke er tilgivelse for å spotte den 
hellige Ånd. Det er bare en sterkere og klarere måte 

å si det samme som vi hørte fra Bibelen en søndag 
tidligere da Jesus sa: Synd er at de ikke tror på meg, 
men andre ord: alle som tar imot Jesus skal bli frelst 

og få tilgivelse. Nå sier han det samme: Jesus kom 
for å frelse og for å ta på seg straffen for våre synder 
og alle dem som tror på ham, tar imot ham, ved å si: 

ok Gud jeg forstår det ikke, men jeg satser på at du 
har rett når du sier at Jesus har tatt straffen som jeg 
skulle hatt. Vi kan lære å kjenne, føle og se hvilken 

ånd som ligger bak det som sies og det som blir 
gjort. Men da må du jo vite hvem og hvordan Gud er 
for å kunne kjenne igjen hans Ånd!  

Dersom noen kommer og sier at det er rett og 

rimelig at vi eller politiet kan behandler for 
eksempel fattige, fargede, native americans, gamle, 
syke osv på en måte som vi selv ikke ville ha blitt 

behandlet, bare fordi disse menneskene er 
annerledes enn oss, - så er det ikke gjort det i Guds 
Ånd. For Gud gjør ikke forskjell på folk. Alle er like 

høyt elsket av Gud og alle skal behandles med 
respekt. Og akkurat nå er det et aktuelt tema her i 
USA som vi må være bevist på.  

I nyhetene er det kommet fram mange som blir slått, 
skutt og drept for bagateller fordi de er svarte eller 

fargede og alle svarte forteller at de  eller deres 
familie er blitt grovt diskriminert i bank, i 
forsikring, når de skal kjøpe eiendom, få jobb og i 

behandling hos bl.a. politi.  
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He speaks in parables about the evil and the good 
forces or spirits. And from the 4th chapter he con-
tinues to speak in parables. Even Jesus' family be-
lieved the scribes who said that now Jesus had gone 
mad. They had to stop him! And both his mother, 
Mary, and his siblings came to do that. to make him 
stop doing what he had come to do, for the religious 
leaders did not like it. 

We should not believe everything that is said, even 
if it is said by a pastor or another leader. We must 
try every spirit, Paul said, yes even I can be wrong. 
For we are all dependent on what we have learned 
in the past and if anyone comes to preach something 
new, it is natural to be skeptical until we see what 
Spirit is behind it. We have not only been given 
spiritual qualities, but we have also been in contact 
with the Holy Spirit, Jesus' own Spirit, and it gives 
us the opportunity to see what is true and what is a 
lie, what is good and what is evil. 

I have talked a lot about the fact that we can all be 
forgiven by God for all the crazy things we do, even 
if it is blasphemy as mentioned today! But in today's 
text it says also that there is no forgiveness for 
mocking the Holy Spirit. That is just a stronger and 
clearer way to say the same thing we heard from the 
Bible in a Sunday earlier when Jesus said: Sin is 
that they do not believe in me, - in other words: all 
who receive Jesus will be saved and forgiven. Now 
he says the same thing: Jesus came to save and to 
take the punishment for our sins and all those who 
believe in him receive him, saying: ok God I do not 
understand, but I bet you are right when you say 
that Jesus took the punishment that I should have. 
Thank you. We can learn to know, feel, and see the 
spirit behind what is said and what is done. But then 
you must know who and how God is to be able to 
recognize his Spirit! 

If someone comes and says that it is fair and reason-
able that we or the police can treat for example 
poor, black or of color, Native Americans, or old, 
sick, etc. in a way that we ourselves would not have 
been treated, just because these people are different 
from us , - then that  is not done in the Spirit of 
God. For God does not discriminate between peo-
ple. Everyone is equally loved by God, and every-
one should be treated with respect. And right now, 
there is a current issue here in the United States that 
we need to be proven on. 

In the news, we have seen that there have been 
many who are beaten, shot and killed for trifles be-
cause they are black or of color and all people of 
color say that they or their family have been grossly 
discriminated in banking, in insurance, when buying 
property, getting a job and in treatment with police. 



Jeg er ikke i tvil at det er avklart en systematisk 
rasediskriminering  her i US. Det samme har også 

blitt åpenbart om uprovosert vold mot folk fra Asia. 
Jeg er helt sjokkert over at noen kan si at folk fra 
Asia som har bodd i US i generasjoner er skyld i 

Coronapandemien og at politiet bare gjorde sin jobb, 
da de drepte Jorge Floyd. Mange ungdommen i 
Norge hadde for noen år siden på seg armbånd der 

det stod WWJD? som stod for What Wold Jesus 
Do?  De bar dem på armen for å minne seg selv om 
å se og kjenne igjen hvilken ånd som stod bak det de 

opplevde. Og juni kalles Proud selebration. Vi kan 
mene hva vi vil, men det er avslørt enormt mye vold 
mot og diskriminering av de som på en eller måte 

tilhører kategorien LGBTQ. De er kanskje skapt 
annerledes enn oss, men de er også like høyt elsket 
av den samme Gud som vi setter vår lit til. Vi har et 
utrykk i Norge: Du skal ikke tåle så inderlig vell, 

den urett som ikke rammer deg selv. 3 

3 Jesus svarte: «Hvem er min mor og mine 
søsken?» 34 Og han så på dem som satt omkring 
ham, og sa: «Se, her er min mor og mine 

søsken! 35 For den som gjør Guds vilje, er min bror 
og søster og mor.»  og i Romerbrevet 2. kapittel sier 
Derfor har du ingen unnskyldning, du menneske 

som dømmer hvem du enn er. For når du dømmer en 
annen, fordømmer du deg selv.  

For er det en ting som er sikkert, det er at vi er alle 
forskjellige og vi strever med forskjellige 

problemer, men hos Gud er vi søsken og Jesus er vår 
bror. Nå når vi begynner å åpne kirken og ønsker 
dere velkommen til in-person gudstjenester, så skal 

vi kjempe for at den Hellige Ånd skal herske 
mellom oss, for ved det gjorde, får vi tilgivelse for 
alle synder, så la også kan ta imot hverandre i 

kjærlighet og glede, fred og overbærenhet, 
vennlighet og godhet, ydmykhet og selvbeherskelse, 
for det er de rette Åndens frukter skal fylle kirken 

vår med. 

Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd 
som var og er og blir èn Gud fra evighet og til 
evighet. Amen  
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 I will call that systematic racial discrimination here 
in the US. The same has been revealed about unpro-
voked violence against people from Asia. I am com-
pletely shocked that someone can say that people 
from Asia who have lived in the US for generations, 
that they are to blame for the Corona pandemic and 
that the police only did their job when they killed 
George Floyd. Many young people in Norway wore 
bracelets a few years ago that said WWJD? who 
stood for What Would Jesus Do? They carried them 
on their arms to remind themselves to see and recog-
nize the spirit behind what they were experiencing. 
And June is called Pride Celebration. We can mean 
what we want, but it has revealed an enormous 
amount of violence against and discrimination against 
those who in one way or another belong to the cate-
gory of LGBTQ. They may have been created differ-
ently from us, but they are just as much loved by the 
same God we trust. We have an expression in Nor-
way: You must not tolerate so extremely well, the 
injustice that does not affect yourself.  

“Who are my mother and my brothers?” 34 And 
looking at those who sat around him, he said, “Here 
are my mother and my brothers! 35 Whoever does the 
will of God is my brother and sister and mother.” and 
in Romans chapter 2 says Therefore you have no ex-
cuse, you who judge, whoever you are. Because when 
you judge another, you condemn yourself. 

For there is one thing that is certain, it is that we are 
all different and we struggle with different problems, 
but in God we are siblings and Jesus is our brother. 
Now when we begin to open the church and welcome 
you all to in-person worship services from June 20, 
then we will fight for the Holy Spirit to rule between 
us, because by doing so, we will be forgiven and get 
strength to receive one another in love and joy, peace 
and patience, kindness and generosity, faithfulness 
and gentleness and self-control, for these are the 
fruits of the Spirit to fill our church with. (Gal 5: 22-
23) 

Glory be to the Father and to the Son and the Holy 
Spirit as it was in the beginning is now and ever shall 
be. Amen  

 


