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Musikkavspilling
Va Pensiero (Pavarotti / Zucchero)

Tenn lys! Et lys skal brenne
for denne lille jord, den blanke himmelstjerne
der vi og alle bor. Må alle dele håpet
så gode ting kan skje. Må jord og himmel møtes.
Et lys er tent for det.

Tenn lys! To lys skal skinne
for kjærlighet og tro, for dem som viser omsorg
og alltid bygger bro. Må fanger få sin frihet
og flyktninger et hjem. Tenn lys for dem som gråter
og dem som trøster dem.

Tenn lys! Tre lys skal flamme
for alle som må slåss for rettferd og for frihet.
De trenger hjelp fra oss. Må ingen miste motet
før alle folk er ett. Tenn lys for dem som kjemper
for frihet og for rett.

Tenn lys! Nå stråler alle
de fire lys for ham som elsker alt som lever,
hver løve og hvert lam. Tenn lys for himmelkongen
som gjeterflokken så! Nå møtes jord og himmel
i barnet, lagt på strå!

Kjærlighet fra Gud springer like ut
som en kilde klar og ren. I dens stille bunn,
i dens dype grunn gjemmes livets edelsten.

Kjærlighet fra Gud som en yndig brud
kommer smykket til oss ned. Lukk kun opp din favn,
kom i Jesu navn, himlen bringer den jo med.

Kjærlighet fra Gud er det store bud,
er det eneste jeg vet. Bli i kjærlighet,
og du har Guds fred, for Gud selv er kjærlighet.

Deg være ære, Herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt!
Lyset fyller haven, se en engel kom,
åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!
Deg være ære, Herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt.

Se, Herren lever! Salig morgenstund!
Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn.
Jubelropet runger: Frelseren er her!
Pris Ham, alle tunger, Kristus Herre er!
Deg være ære, Herre over dødens makt,
evig skal døden være Kristus underlagt.

Frykt ikke mere! Evig er han med.
Troens øye ser det: Han gir liv og fred.
Kristi navn er ære, seier er Hans vei,
evig skal Han regjere, aldri frykter jeg!
Deg være ære, Herre over dødens makt,
evig skal døden være Kristus underlagt.

Musikkavspilling
Torneró (I Santo California)


