
 
4. søndag i fasten, år B – Lætare 

 
 

Det er allerede i dag den fjerde søndag i fasten. Og denne søndagen heter Lætare, som betyr 
lys. Dag etter dag går vi mot påskelyset som symboliserer oppstandne Kristus. Menneskene 
er glade for å se dette lyset. I denne messen kan derfor fiolett byttes med rosa farge. Rosa 
farge symboliserer å glede seg.  
 
Vi hører i dagens første lesning at Gud ikke liker når noen gjør hans tempel urent. Vi forstår 
fra dagens andre lesning at vi er Guds tempel, og derfor må vi ta vare på vårt legeme og sjel.  
 
Vi vet hvor mye foreldre elsker sine barn. Kjærester vet hvordan man uttrykker sin kjærlighet. 
I dagens evangelium hører vi hvor mye Gud elsker oss. Evangelisten Johannes - den elskede 
apostel av Jesus - sa, «Ja, så høyt elsket Gud verden», som betyr at ingen mennesker kan 
forstå hvor mye Han elsker oss. Det kan ikke måles og derfor sier han, «så høyt» er Guds 
kjærlighet mot oss. Mange liker ikke korset, unngår og avviser det fra seg selv, og mange føler 
at korset forstyrer dem. Uten kors finnes det ingen påske. Jesus på korset beviste for alle 
mennesker at han elsket oss til det siste minutt.  
 
Dagens liturgi inviterer oss til å se på korset og på Jesus som døde der. Apostelen Paulus sier, 
«Jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus».  
 
Hvilken type kunnskap lærer vi av korset i dag? For det første, korset taler om en utenkelig 
og betingelsesløs kjærlighet fra Gud mot menneskeheten. For det andre, fra langfredag av, 
er alle typer lidelser, smerter, dø, tårer ikke forgjeves. Alt dette har mening i Kristus død. 
Derfor når vi går gjennom mørke dager, må vi vedvarende se på korset. Vi bør søke til skyggen 
av korset for å finne hvile for oss og å finne mening i vår lidelse, smerte og dø.  
 
Alt dette kan oppsummeres i hva vi leser i «Kristi etterfølgelse» av augustinermunken 
Thomas à Kempis, «Frelse i korset, liv i korset, forsvar mot fiender i korset, kilden til himmelsk 
søthet i korset, åndens styrke i korset, hjertets glede i korset, dydens topp i korset, perfeksjon 
av hellighet i korset. Bortsett fra korset, er det ingen frelse for sjelen og ikke noe håp om evig 
liv.» La Gud velsigne oss at vi kan ta vårt kors hver dag, og gå mot påsken i vårt liv. Amen 
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