
Prest: Det står skrevet i Salomos høysang, i kapittel 8:  

Sett meg som et segl på ditt hjerte, 
som et segl på din arm! 
For kjærligheten er sterk som døden, 
lidenskapen mektig som dødsriket. 
Den flammer opp som ild, 
som en mektig flamme. 
Ingen vannflom slokker kjærligheten, 
elver kan ikke skylle den bort. 

Høys 8,6-7a   

Prest: Det står skrevet i Paulus første brev til menigheten i Korint i det 13. kapittel:  

Jeg vil vise dere den vei som er den aller beste: Om jeg taler med menneskers og englers tunger, 
men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har 
profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan 
flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, 
ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet.  

Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, den skryter ikke, 
er ikke hovmodig. Den gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt eget, blir ikke oppbrakt og 
gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. 
Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.  

Kjærligheten faller aldri bort.  

 Prest: Det står skrevet i Paulus brev til menigheten i Kolossæ i det 3. kapittel:  

Kle dere i inderlig medfølelse, godhet og ydmykhet. Ta dere ikke selv til rette, men strekk dere 
langt så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre, hvis den ene har noe å bebreide den 
andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette, kle dere i 
kjærlighet, som er det bånd som binder sammen og fullender.      Kol 3,12b-14   

Prest: Det står skrevet i Johannes første brev i det 4. kapittel:  

Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er fra Gud, og den som elsker, er født av 
Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og Guds 
kjærlighet ble åpenbart blant oss da han sendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle ha liv 
ved ham. Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin 
Sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske 
hverandre. Ingen har noen gang sett Gud; men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans 
kjærlighet er fullendt i oss.      1 Joh 4,7-12 


