
6. søndag i påsketid, år B 
 

 
Kjære brødre og søstre, biografier og vitnesbyrd av helgener hjelper mange mennesker til å vokse opp 
i troen. Som de siste to søndagene hører vi også i dag om den hellige Peters vitnesbyrd. Mennesker 
kom til ham med stor respekt. Cornelius den romerske høvedsmann i Cæsarea, behandlet Peter som 
mer enn et menneske og kastet seg ned for ham i ærbødig hyllest. Derfor sier Peter, «Reis deg – jeg 
er heller ikke mer enn et menneske!» Vi burde vite at Cornelius representerer hedningene, og derfor 
sa Peter «Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, men at han tar imot enhver som 
frykter ham og handler rett, hvilket folk han så tilhører». Peter tenkte at frelsen er til den utvalgte 
nasjonen, men nå er han overbevist at den tilhører til alle fordi alle mennesker er Guds barn.  
 
Hvis Gud ønsker å komme til et menneske, kan man ikke stoppe dette. Derfor sier han, «Kan man vel 
nekte disse menneskene å bli døpt med vann, når de har fått Den Hellige Ånd likeså vel som vi?» 
Deretter ble alle som var der døpt i Jesu Kristi navn. La oss takke Gud i dag for vår dåp, fordi gjennom 
dåpen ble vi Guds barn. La oss takke våre foreldre og faddere som hjalp oss i denne veien i vår tro. 
La oss be for denne presten som døpte oss, og la oss be om forbønn fra våre skytshelgener. Vanligvis 
i vår tradisjon er det ikke dåp i fastetiden unntatt i nødvendige situasjoner fordi alle forelder ønsker å 
ha sine barn døpt i påskevievann. Derfor er det viktig å vite om dåpen. I mange land er det en praksis 
at foreldre velger et navn for sine barn fra bibelen eller fra en helgen.  
 
Enhver som frykter Gud, som konge Salomo ønsker ikke penger, langt liv eller prestisje. Alle ønsker 
kjærlighet. Når man har kjærlighet i sitt hjerte, går alt greit for ham. Kjærlighet for Gud og kjærlighet 
for andre mennesker. I den andre lesning hører vi om hva mennesker ønsker for seg selv. Så hørte vi 
i dag, «La oss ha kjærlighet til hverandre! For kjærligheten springer ut fra Gud, og enhver som elsker, 
er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke har kjærlighet, har aldri kjent Gud; for Gud er 
kjærlighet».  

I lys av dagens andre lesning forstår vi bedre dagens evangelium, og hvorfor Gud Far sendt sin egen 
sønn til verden. Fordi Gud elsker oss. Han er forelsket i oss. Han ønsker ingenting av oss fordi alt ble 
skapt av Ham. Han ønsker bare en liten plass i vårt hjerte. Det sier Jesus i dag, «Som Faderen har hatt 
meg kjær, har jeg også hatt dere kjær. Bli i min kjærlighet!» Og «dere skal elske hverandre, slik som 
jeg har elsket dere». Han ga oss et liv og fri vilje. Hva trenger vi mer av Gud? Han sier at Kjærligheten 
er et tegn på at vi er hans disippel. Det sier Jesus, «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet 
ikke hva hans herre har fore. Nei, dere kaller jeg nå venner; for alt det jeg har hørt av min Far, har jeg 
gitt dere del i». Alle trenger å ha venner, også Jesus. Når vi er med en venn, sjekker vi ikke klokke, 
heller ikke tenker vi om penger osv. fordi vi elsker å være med vår venn. Alle har mulighet til å bli 
Guds venn! Å være med venner gir oss masse positiv energi. I dag inviterer Gud oss til å bli hans 
venn. Det er lett å si at jeg elsker Gud. Spørsmålet er hvordan! Jesus viste det til oss. Hele vårt liv er 
en prøvetid på å vise hvordan vi elsker ham. Ikke gi opp på grunn av sykdom eller pandemien. Amen.    
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