
Intro til prekenen:  

Det fortelles at Lucia vokste opp i Italia, faren 

hennes døde da hun var liten, så hun vokste opp 
sammen med moren. Lucia begynte å tro på Jesus, 
men Keiseren forfulgte de kristne og brente kristne 

bøker. Da Lucia ble ungdom, nektet hun å gifte seg 
med en mann som ville ha henne og han anmeldte 
henne til keiseren som sendte folk ut for å drepe 

henne. På forunderlig vis, overlevde hun gang på 
gang forsøkene de gjorde for å drepe henne. En 
annen historie om henne er at hun i hemmelighet 
ville bringe mat til de forfulgte kristne i Roma, de 

som bodde i - og gjemte seg i katakombene under 
byen, men til slutt ble hun stukket med et sverd - 
noen sier i siden og noen sier i halsen, og hun døde i 

år 304 sier fortellingen. 

I den katolske og ortodokse kirke ble hun en martyr, 
for oss er hun et forbilde og et lys i mørket. I dag 
minnes vi Lucia som var en tapper ung kvinne som 

ikke ville svikte troen på Jesus og som ikke lot seg 
tvinge til å gifte seg mot sin vilje. Og som hjalp 
andre kristne som ble forfulgt.  

Vi har også hørt juleevangeliet fra Johannes og nå 

skal vi få høre litt av juleevangeliet fra lukas:  

Dette hellige evangelium står skrevet hos Lukas i 
det 2. kapittel (8-14) 

 8 Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på 
marken og holdt nattevakt over flokken sin.  9 Med 
ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens 
herlighet lyste om dem. De ble overveldet av 

redsel. 10 Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, 
jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele 
folket: 11 I dag er det født dere en frelser i Davids 

by; han er Messias, Herren. 12 Og dette skal dere ha 
til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og 
ligger i en krybbe.» 13 Med ett var engelen omgitt 

av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og 
sang: 
           

    14 «Ære være Gud i det høyeste, 
          og fred på jorden 
          blant mennesker Gud har glede i!» 

Slik lyder Herrens ord 
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Intro to the sermon:  

The story tells us that Lucia grew up in Italy, her 
father died when she was little, so she grew up with 
her mother. Lucia began to believe in Jesus, but the 
Emperor persecuted the Christians and burned 
Christian books. When Lucia was young, she re-
fused to marry a man who wanted her, and he report-
ed her to the emperor who sent people out to kill her. 
Miraculously, she repeatedly survived the attempts 
they made to kill her. Another story about her is that 
she secretly wanted to bring food to the persecuted 
Christians in Rome, those who lived in - and hid in 
the catacombs under the city.- But in the end she 
was stabbed with a sword - some say in the side and 
some say in the throat, and she died in the year 304 - 
says the story. 

In the Catholic and Orthodox Church she became a 
martyr, for us she is a role model and a light in the 
darkness. Today we remember Lucia, a brave young 
woman who did not want to lose faith in Jesus and 
who did not allow herself to be forced to marry 
against her will. And she helped other Christians 
who were persecuted. 

We have also heard the Christmas gospel from John 
and now we will hear some of the Christmas gospel 
from Luke: 

 
The gospel according to Luke 2: 8-14 

8 In that region there were shepherds living in the 
fields, keeping watch over their flock by night. 9 
Then an angel of the Lord stood before them, and 
the glory of the Lord shone around them, and they 
were terrified. 10 But the angel said to them, "Do 
not be afraid; for see — I am bringing you good 
news of great joy for all the people: 11 to you is 
born this day in the city of David a Savior, who is 
the Messiah, the Lord. 12 This will be a sign for 
you: you will find a child wrapped in bands of cloth 
and lying in a manger."  

13 And suddenly there was with the angel a multi-
tude of the heavenly host, praising God and saying, 
 14 "Glory to God in the highest heaven, 
 and on earth peace among those whom he favors!" 

The gospel of the Lord 
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Preken: 

5 Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke 

overvunnet det.  

Dette er Lucias budskap, uansett hvor mørkt det er, 
tenner vi et lite lys i mørket, så må mørket vike.  Vi 
er så vandt med at vi har lys hele tiden at å tenne et 

stearinlys gjør ingen forskjell, men om du våkner om 
natten og stormen har blåst ned lysmastene og det er 
belgende mørkt, så er det godt å tenne et levende lys, 

så du kan se hvor du går! Tenk på det hver gang du 
føler at alt er vondt og vanskelig, mørkt og 
skremmende, håpløst og farlig. Tenn et lys, for deg 
selv og for andre, mørket vil ikke forsvinne, men det 

viker bort fra lyset. Tenn et håp for deg selv og 
andre, håpløsheten forsvinner ikke, men den viker 
bort når du smiler.  

Det ble gjort en undersøkelse med to grupper 

mennesker. Den ene gruppen fikk en blyant i 
munnen der de skulle holde den slik 0 De var ikke 
sinte eller lei seg, de måtte bare holde blyanten slik. 

Den andre gruppen fikk beskjed om å holde den på 
tvers = De smilte ikke var ikke spesielt glade, men 
de gjorde bare det de fikk beskjed om. Begge 

gruppene fikk de samme spørsmålene, men de med 
trutmunn svarte med mer negative, triste og 
bekymringsfulle svar, men de med brei munn svarte 

mer positivt, optimistisk og med mindre bekymring.  

Kroppsspråk har vi felles med dyrene. «Opp med 
haka» eller «løft opp hodet» er faste utrykk på norsk. 
Når vi henger med hodet så skapes triste følelser i 

kroppen vår, men om du retter deg opp og trekker 
munnen den veien, så produseres det kjemikalier i 
kroppen som gir deg bedre følelser. Og om du 

hopper og danser, så er det ikke bare fordi du er 
glad, men selve bevegelsene hjelper kroppen til å 
produsere bl.a. dopamin som gjør at vi får en god 

følelse i kroppen. Konklusjonen er: Gud har skapt 
kroppen vår slik at vi kan gjøre noen bevegelser med 
kroppen for å skape følelser og tanker. Smil, selv om 
du ikke å noe å smile for, og du vil få en følelse av at 

verden er ikke så aller verst alikevel. (Bøye med) 
Straks jeg beveger kroppen i en slik stilling, så føler 
jeg meg trist. Jeg kjenner at tristheten strømmer på.  

I begynnelsen var ordet og ordet var hos Gud, og 

ordet var Gud, leste vi, Og ordet ble menneske. Vi 
har mer enn dyrene. Vi har ikke bare kroppsspråk, 
men ord og vi kan gi hverandre håp og tro, fred og 

trygghet- og med ord og kroppsspråk,  

Sermon 

5 The light shines in the darkness, and the darkness 
has not overcome it.  

This is Lucia's message, no matter how dark it is, we 
light a small candle in the dark, then the darkness 
must give way. We are so used to having electric 
lamps all the time that lighting a candle makes no 
difference, but if you wake up at night and the storm 
has blown down the light poles and it is pitch dark, 
then it is good to light a candle, so you can see 
where you are going! Think of that every time you 
feel that everything is painful and difficult, dark and 
frightening, hopeless and dangerous. Light a candle, 
for yourself and for others, the darkness will not dis-
appear, but it deviates from the light. Light a hope 
for yourself and others, the hopelessness does not go 
away, but it lessens when you smile. 

A study was done with two groups of people. One 
group got a pencil in their mouth where they were 
told to hold it straight out like this 0 They were not 
angry nor upset, they just had to hold the pencil like 
that. The other group was told to hold it across = 
The smiles were not particularly happy, but they just 
did what they were told to do. Both groups received 
the same questions, but those with round mouth an-
swered more negative, sad and worrying answers, 
but those with broad mouths answered more posi-
tively, optimistically and with less concern. 

We have common body language with the animals. 
"Up with the chin" or "lift your head" are regular 
expressions in Norwegian. When we hang our heads, 
sad feelings are created in our body, but if you 
straighten up and pull your mouth that way, chemi-
cals are produced in the body that give you better 
feelings. And if you jump and dance, it's not just be-
cause you are happy, but the movements themselves 
help the body to produce, among other things dopa-
mine which makes us feel good in the body. The 
conclusion is: God has created our body so that we 
can make some movements with the body to create 
feelings and thoughts. Smile, even if you do not 
have anything to smile for, and you will get a feeling 
that the world is not too bad anyway. (Bending over) 
As soon as I move my body in such a position, I feel 
sad. I feel the sadness flowing. 

1 In the beginning was the Word, and the Word was 
with God, and the Word was God.  - we read. And 
the word became man. We have more than the ani-
mals. We have not only body language, but words 
and we can give each other hope and faith, peace 
and security - and with words and body language, 
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kan vi lære hverandre at å rette opp hodet og 
ryggen, smile og le, skaper optimisme og følelsen 

av at det er ikke så verst likevel.  

Tenn et lys, og mørket viker unna, Jesus er ordet 
som får oss til å kunne forstå hverandre. Jesus er 
lyset som gjør at vi kan se veien.  

Gjeterne var ute på marken med sauene og der var 

det ingen gatelys, men helt mørkt, og så plutselig 
så de et stort lys. Noen kom med bud om at 
frelseren var kommet, Og så viste det seg at 

frelseren var et bittelite barn. Da Gud skulle vise 
sin styrke og sin kraft og sin makt over ondskap og 
mørke, så kom han som et lite nyfødt barn, nesten 

ingen av dyrene blir født så hjelpeløse som et 
menneskebarn. Jeg fortalte nettopp at det skal 
ganske lite til for å kunne forandre våre egne 
følelser. Tenn lys, opp med hodet, smil og du 

bruker de redskapene som Gud har gitt deg til å gi 
deg selv håp og tro og da kan mørket og 
håpløsheten vike.  

Jeg ble inspirert til å snakke om dette fordi Inez 

Jukulen, en sprek kvinne i menigheten vår som er 
over 90 år og som gir oss alle tro og håp og glede 
bare ved sitt nærvær og sine mailer. Denne uken 

sendte hun en liten film som viste et barn som var 
alene, men som hoppet og danset av glede når hun 
så postmannen, for han beveget kroppen i rytmiske 

bevegelser mens han leverte post og hun stod i 
vinduet og beveget kroppen sin på samme måten 
som ham. Og det gjorde henne glad! Så lite skulle 

det til for å glede hverandre.   

Vi er skapt i Guds bildet, og da betyr det at vi kan 
være lys for hverandre og det at vi har fått ordene, 
gjør at vi kan forvandle verden og vi har fått fri 

vilje til å velge hvilke ord vi vil bruke både når vi 
snakker til oss selv og når vi snakker til andre. Ord 
kan rive ned og bygge opp, ord kan såre og lege, så 

la oss velge de ordene som kan få oss til å rette 
opp ryggen, løfte hodet og smile til framtiden, for 
om vi ikke ser nedover og heller ikke bakover, 

men med løftet hode ser framover, så får vi øye på 
lyset i enden av tunellen, vi ser at frelsen er nær og 
da kan  vi gå frimodig i møte med den mørke 

vinteren, den grusomme pandemien og likevel 
kjenne at vi lever og at vi vet og tror at vi skal 
overleve selv om vi dør, for Guds kjærlighet er 
sterkere enn døden.  

Ære være Faderen og Sønnen og Ånden som var 

og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet, 
amen. 
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we can teach each other to lift our heads and 
backs, smiling and laughing, creates optimism and 
the feeling that it is not too bad after all. 

Light a candle and the darkness recedes, Jesus is 
the word that makes us understand each other.  
Jesus is the light that allows us to see the way. 

The shepherds were out in the field with the sheep 
and there were no streetlights, but completely 
dark, and then suddenly they saw a big light. 
Someone announced that the Savior had come, 
and then it turned out that the Savior was a new-
born baby. When God was to show his strength 
and his power and his power over evil and dark-
ness, he came as a little newborn, almost none of 
the animals are born as helpless as a human child. 
I just said that it takes some movement to be able 
to change our own feelings. Light candles, raise 
your head, smile and you use the tools that God 
has given you to give yourself hope and faith and 
then darkness and hopelessness can give way. 

I was inspired to talk about this because Inez 
Jukulen, a fit woman in our church who is over 90 
years old and who gives us all faith and hope and 
joy just by her presence and her emails. This week 
she sent a small film that showed a child who was 
alone, but who jumped and danced with joy when 
she saw the postman, because he moved his body 
in rhythmic movements while he delivered mail 
and she stood in the window and moved her body 
in the same way like him. And that made her hap-
py! It takes so little to please each other. 

We are created in the image of God, and then it 
means that we can be a light for each other and 
that we have been given the words, so that we can 
transform the world and we have been given free 
will to choose which words we want to use both 
when we speak to ourselves and when we talk to 
others. Words can tear down or build up, words 
can hurt or heal, so let's choose the words that can 
make us straighten our backs, lift our heads and 
smile for the future, because if we do not look 
down and not backwards, but with raised head 
look ahead, then we see the light at the end of the 
tunnel, we see that salvation is near and then we 
can go boldly in the face of the dark winter, the 
cruel pandemic and still feel that we are alive and 
that we know and believe that we will survive if 
we even die, for the love of God is stronger than 
death. 

Glory be to the Father and to the Son and to the 
Holy Spirit as it was in the beginning is now and 
ever shall be.  


