
Intro til prekenen:  

Profeten Jesaia som levde mange hundre år 

før Jesus ble født, kom med et 
gledesbudskap for hjelpeløse, og for dem 
som har et knust hjerte, og for dem som er i 

fangenskap og er bundet, og nå skal vi få 
høre hva Jesus selv sa i sin første preken:  

 
Det hellige evangelium står skrevet hos   

Lukas i det 4. kapittel (16-22a) 

 

16 Jesus kom også til Nasaret, hvor han var 
vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i 
synagogen, slik som han pleide. Da han 

reiste seg for å lese, 17 rakte de ham 
profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og 
fant stedet der det står skrevet: 

           
    18  Herrens Ånd er over meg, 
           for han har salvet meg 

           til å forkynne et godt budskap for    
            fattige. 
           Han har sendt meg for å rope ut 

           at fanger skal få frihet 
           og blinde få synet igjen, 
           for å sette undertrykte fri 

    19  og rope ut et nådens år fra Herren. 
 
20 Så rullet han bokrullen sammen, rakte 

den til synagogetjeneren og satte seg. Alle i 
synagogen stirret spent på ham. 21 Han 
begynte da med å si: «I dag er dette 

skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte 
på.» 22 Alle roste ham og undret seg over 
nådeordene som kom fra hans munn. «Er 

ikke dette Josefs sønn?» spurte de.   
 
Slik lyder det hellige evangelium 
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Intro to the Sermon:  

Prophet Isaiah, who lived many hundreds of 
years before Jesus was born, brought good 
news to the oppressed, and to those who have 
a broken heart, and to those who are in cap-
tivity and in prison. Now we shall hear what 
Jesus himself said in his first sermon: 

 

The gospel according to Luke chapter 4: (16-
22a) 

 

16 When Jesus came to Nazareth, where he 
had been brought up, he went to the syna-
gogue on the sabbath day, as was his custom. 
He stood up to read, 17 and the scroll of the 
prophet Isaiah was given to him. He unrolled 
the scroll and found the place where it was 
written: 

 
 18 "The Spirit of the Lord is upon 
me, because he has anointed me 
 to bring good news to the poor. 
 He has sent me to proclaim release to 
the captives  and recovery of sight to 
the blind, to let the oppressed go free, 
 19 to proclaim the year of the Lord's 
favor." 

 
20 And he rolled up the scroll, gave it back to 
the attendant, and sat down. The eyes of all in 
the synagogue were fixed on him. 21 Then he 
began to say to them, "Today this scripture 
has been fulfilled in your hearing." 22 All 
spoke well of him and were amazed at the 
gracious words that came from his mouth. 
They said, "Is not this Joseph's son?" 

The gospel of the Lord 
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Preken med vandring 

Stasjon 1: (foran prekestolen) Dere som kom til 
kirken ved adventstid i fjor, husker at vi hadde en 

utstilling her som forandret seg for hver søndag, og 
det skal vi ha i år også:  
 

Se – lenge før Maria og Josef begynte å reise den 
lange veien fra Nasaret til Betlehem, var det en stall 

like utenfor byen 
Betlehem og der var det noen dyr og et matfat det vil 
si en krybbe med høy som dyrene kunne spise.  

 
Det vi leste fra evangeliet i dag, skjedde da Jesus var 
ca 30 år. Vi vet ikke så mye om Jesu barndom, men 

Josef hadde vært en god far for Jesus helt til nå. 
Jesus hadde blitt opplært til å bli snekker som sin 
far, Josef, for det var vanlig den gang at sønner 
valgte det yrket som faren deres hadde.  

Men nå begynte Jesus med noe nytt: han sluttet å 

være snekker og begynte å lære folk om hvem og 
hvordan Gud er. Og sakte, men sikkert fikk disiplene 
hans og andre folk greie på hemmeligheten som 

Jesus og etter hvert fikk vi greie på det samme og så 
var det ikke noen hemmelighet mer!  

Jesus var han som skulle rope ut at fanger skulle få 
frihet og blinde få synet igjen, og de undertrykte 

skulle slippes fri 19 og han skulle rope ut et nådens 
år fra Herren. 

2.Stopp: Gå opp til alteret og vise bildet av 
alterbildet: Vi er vant til å se bilder av Jesus i 

kirkene, og vi har steinklassvinduer med masse 
flotte bilder fra forskjellige deler av Jesus liv. Men 
her på alterbildet i Mindekirken er det bilde av en 

engel som forteller om at den døde Jesus ikke lenger 
er død, men levende. Ordet engel betyr Guds 
sendebud, så når vi foreller om Jesus eller hjelper 

folk slik som Jesus ville ha gjort det, så er vi Guds 
sendebud. Av og til sier vi ÅH du er en engel når 
noen kommer oss til hjelp, og da vi mener jo da 

akkurat det. For når vi elsker hverandre, når vi gjør 
hverandre glade og trygge og reiser hverandre opp 
og gir hverandre styrke og oppmuntring og frihet, da 

er vi sammen med Jesus og da skjer det vi vi nettopp 
leste:  

 

Sermon  with stations 

Station 1: (in front of the pulpit) Those of you who 
came to church at Advent last year, remember that 
we had an exhibition here that changed every Sun-
day, and we will have that this year too:  

Long before Mary and Joseph began to travel the 
long way from Nazareth to Bethlehem, there was a 
stable outside the city of Bethlehem, and there were 
some animals and a food bowl, that is, a manger 
with hay that the animals could eat. 

What we read from the gospel today happened when 
Jesus was about 30 years old. We do not know much 
about Jesus' childhood, but Joseph had been a good 
father to Jesus until now. Jesus had been trained to 
be a carpenter like his father, Joseph, for it was com-
mon for sons to choose the profession of their  
fathers. 

But now Jesus began something new: he stopped 
being a carpenter and began to teach people about 
who and what God is like. And slowly but surely his 
disciples and other people found out the secret about 
Jesus and eventually we found out the same thing 
and then there were no more secrets! 

Jesus was the one who would proclaim that prison-
ers would have freedom and proclaim release to the 
captives and recovery of sight to the blind, to let the 
oppressed go free, and 19 to proclaim the year of the 
Lord's favor." 

 2.Stop: Go up to the altar and show the altar paint-
ing: We are used to seeing pictures of Jesus in the 
churches, and we have windows with lots of beauti-
ful pictures from different parts of Jesus' life. But 
here on the altarpiece in Mindekirken there is a pic-
ture of an angel who tells that the dead Jesus is no 
longer dead, but alive. The word angel means God's 
messenger, so when we tell about Jesus or help peo-
ple as Jesus would have helped them, we are God's 
messengers. Sometimes we say: OH, you are an an-
gel when someone comes to our aid, and then we 
mean exactly that. For when we love one another, 
when we make one another happy and secure and 
raise one another up and give one another strength 
and encouragement and freedom, then we are with 
Jesus and then what we just read happens:  
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Fanger slippes fri, undertrykte reises opp. For når 
vi tør å se at andre har det vondt, da åpnes vi våre 

egne blinde øyne og når vi gjør hva vi kan for å 
hjelp noen, da er det Jesus vi hjelper og når vi 
forteller sannheten og ikke lyver, da åpner vi de 

andres blinde øyne så de kan se og forstå 
virkeligheten. 

Hva betyr dette for oss? Jesus forteller oss om 
Guds vilje med oss mennesker. For vi er skapt, vi 

er født, vi er mennesker skapt i Guds bilde, det 
betyr at vi ligner på Gud selv, at Jesus er på en 
måte vår bror, og det betyr at skaperen har gir oss 

en enestående rett til å leve et verdig liv. Uansett 
hvem vi er eller hvem våre foreldre er, eller hva vi 
eller våre slektninger gjør eller har gjort, uansett 
hvor vi kommer fra og hvilken hudfarge eller 

hårfarge vi har eller hvilken personlighet eller 
legning vi har, om vi er friske eller syke, så har vi 
alle de samme rettighetene til å leve et fullverdig 

liv. Fordi skaperen har gjort oss til arvinger til 
Guds rike. Alle mennesker har samme rett til å få 
dette gode budskapet om et nådens år for alle.  

Nåde hva er det? Det er å få alt det vi hørte om 

gratis, uten å betale. Hver dag gir Jesus oss et 
tilbud om å reise oss og begynne et nytt liv, på 
kanaanspråket, det interne kristelige språket kalles 

det å bli frelst, men mange har glemt hva det ordet 
betyr. Her bruker Jesus andre ord: Han sier at 
fanger skal få frihet og at blinde skal se og at 

undertrykte skal settes fri. Det betyr å bli frelst. 

Dette er ikke bare noe vi opplever, men en gave vi 
får som vi kan kaste eller beholde og gi videre til 
andre. Det betyr frigjøring fra det alt det vonde 

som har skjedd og hver ny dag være fri til å gjøre 
noe godt.  

Når vi vet at skaperen vår anerkjenner oss og reiser 
oss opp og regner med at vi er hans venner, så 

begynner vi å legge merke til at andre er fattige, 
fanget, blinde og undertrykte på mange forskjellige 
måter. – Og da blir det lettere å hjelpe selv om vi 

må fortsette å få lov til å begynne på nytt hver dag. 
Men den som selv har vært fattig og fått hjelp, kan 
gjøre seg selv fattige igjen ved å ta fra andre, deres 

eiendeler, deres selvrespekt, og deres verdighet.  
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Prisoners are released, the oppressed are raised up. 
When we dare to see that others are in pain, then 
we open our own blind eyes and when we do what 
we can to help someone, then it is Jesus we help 
and when we tell the truth and do not lie, then we 
open the others’ blind eyes so they can see and 
understand reality. 

What does this mean for us? Jesus tells us about 
God's will for us humans. For we are created, we 
are born, we are human beings created in the im-
age of God. It means that we are similar to God 
himself, that Jesus is in a way our brother, and it 
means that the Creator has given us a unique right 
to live a worthy life. No matter who we are or 
who our parents are, or what we or our relatives 
do or have done, no matter where we come from 
and what skin color or hair color we have, or what 
personality or disposition we have, whether we 
are healthy or sick, we have all the same rights to 
live a full life. Because the Creator has made us 
heirs of the kingdom of God. All people have the 
same right to receive this good news of a year of 
the Lord's favor with God’s grace to all. 

What is Grace? It is to get everything we heard 
about for free, without paying. Every day Jesus 
gives us an offer to get up and start a new life, in 
the Canaanite language, the internal Christian lan-
guage it is called to be saved, but many have for-
gotten what that word means. Here Jesus uses oth-
er words: He says that prisoners should be given 
freedom and that the blind should see and that the 
oppressed should be set free. It means to be saved. 

This is not just something we experience, but a 
gift we receive that we can throw away or keep 
and pass on to others. It means liberation from all 
the evil that has happened and every new day be-
ing free to do something good. 

When we know that our Creator recognizes us and 
raises us up and assumes that we are his friends, 
we notice that others are poor, trapped, blind, and 
oppressed in many ways. - And then it becomes 
easier to help, even if we must continue to be al-
lowed to start again every day. But he who has 
been poor and has received help, can make him-
self poor again by taking from others, their pos-
sessions, their self-respect, and their dignity.  
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This picture shows a part of the real 
world as the painter Joey Velasco saw it. 
Many poor people in Manila live on the 
garbage dumps and here a poor boy is 
born on an abandoned garbage truck and 
then it turns out that Jesus was there too. 

Jesus comes to us, as a little child. Every 
time we meet children, we can think that 
those we meet are Jesus' little siblings 
and what we do to them, we do to Jesus. 
But the greatest joy you can have, is to 
make other people happy. 

Glory be to the father and to the son and 
to the Holy spirit as it was in the begin-
ning is now and ever shall be. Amen 

Bildet viser en del av den virkelige verden slik 
som kunstmaleren Joey Velasco så det. Mange 
fattige i Manilla bor på søppelplassene og her 
blir en fattiggutt født i en forlatt søppelbil og 
så viser det seg at Jesus også var der. 
 
Jesus kommer til oss, som et lite barn. Og hver 
gang vi møter et menneskebarn, kan vi tenke at 
de vi møter, er Jesus små søsken og det vi gjør 
mot dem, det gjør vi mot Jesus. Men den 
største gleden du kan ha, det er å gjøre andre 
glad.  
 
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige 
Ånd som var og er og blir en sann Gud fra ev-
ighet og til evighet amen.  

Vi som har vært bundet og blitt fri, blir igjen bundet 
om vi snur oss bort for verdens nød og andres lidelser. 

Den som var blind og får se sannheten, blir igjen blind 
om han lukker øynene. Den som var undertrykt og får 
oppreisning, blir igjen undertrykt viss han holder andre 

nede. Så vi trenger den kjærligheten som gir oss nye 
sjanser hver dag. 

We who have been bound and set free, will be 
bound again if we turn away from the distress of 
the world and the sufferings of others. He who was 
blind and sees the truth, becomes blind again if he 
closes his eyes. He who was oppressed and gets 
redress, is again oppressed if he keeps others 
down. So we all need the love that gives us new 
chances every day. 


