
"For så høyt har Gud elsket 
verden at Han gav sin sønn..." 

Kristendom er ikke bare det gode liv. Jeg sier "ikke bare" - for kristendom er det gode liv. 
Det er bare det, som de fleste vet, at livet er mangfoldig. Alle dager er ikke like. Noen dager 
kan være ille. Likevel hører de til det gode liv. For det gode liv er ikke bare å nyte her. Det 
gode liv er et liv med fremtid og håp, for deg selv og alle de du er glad i. 
 
Å miste, å tape - hører det til det gode liv? Ja, så underlig det enn høres. Se på overskriften 
til andakten. Du husker kanskje at disse ordene i Johannes evangeliet, kap. 3 vers 16, har 
noe mer å si. Gud elsket verden så høyt at han gav sin sønn. - Han tapte sin sønn her til 
skam, lidelse og død. Gud elsket - Gud tapte sin enbårne sønn. Vi forstår ikke dette. Ingen 
har jo sett Gud, Skaperen av himmel og jord - av det hele univers. Hvordan kunne vi det, vi 
som selv er skapt? Men det fantastiske er at når vi ser hans sønn - Jesus - så aner vi hvordan 
Gud, Skaperen er: Full av kjærlighet, sannhet og hellighet!!! 
  
Har du tapt? Noe som betydde mye i ditt liv? Et barn - en ektefelle eller noe i eller ved deg 
selv? Da vet du hva smerte er. En smerte som av til ville ta makten fullstendig fra deg. Men 
likevel fortsatte livet. Du gav ikke opp. Selv om du elsket den eller det du mistet. Men i 
troen på Gud vet vi at bak død og grav er det en ny sammenheng. Der er det et nytt liv, et 
evig godt liv, forteller Bibelen. I kjærlighet kan vi gripe det og holde fast ved det. Jeg sier i 
kjærlighet, ikke i vrede og bitterhet. Men i kjærlighet til den, til det du mistet, vet vi i troen 
at slik Gud elsket og gav og mistet, kan vi og oppleve det. I troen skal vi og få evig liv, slik 
Jesus fikk det, på grunn av Guds kjærlighet til oss. 
 
Så la oss trøste oss, alle vi som har mistet ære, ektefelle og mer til, - la oss trøste oss i Ham. 
I Gud har vi et evig godt liv, i Hans fullkomne rike. 
 

Beste hilsen Karl Frode Hilton, vikarprest. 



 


