seg. Alle i synagogen stirret spent på ham. Han
begynte da med å si: «I dag er dette skriftordet
blitt oppfylt mens dere hørte på.» Alle roste ham
og undret seg over nådeordene som kom fra hans
munn.
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Lukas 4,16-22a

Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna):
PREKEN
BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT
Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært
den utenat:
Han kom også til Nasaret, hvor han var vokst
opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen,
slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, rakte
de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen
og fant stedet der det står skrevet: 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, og rope ut et
nådens år fra Herren. Så rullet han bokrullen
sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte
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Jesus gikk inn på Facebook, der han var vokst opp,
og sjekket hva folk hadde lagt ut, slik han pleide og
gjøre mange ganger hver dag. Da han skulle legge
ut en ny status og et nytt profilbilde, sendte noen
han en link til Jesajas bok. Han åpnet linken og
scrollet nedover til han fant stedet hvor det står
skrevet:
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, og rope ut et nådens år fra
Herren.
Så kopierte han det og la det ut på siden sin, og
trykket publiser. Alle som var på Facebook stirret
spent på mobilen sin og ventet på en kommentar fra

Jesus. Han begynte da å skrive en melding: I dag er
dette skriftordet blitt oppfylt mens vi chatta på
nettet. Alle sendte masse likes og emojis, og undret
seg over og googlet de nådeordene som han hadde
lagt ut.
(Snakker mens jeg hele tiden surfer på mobilen)
Kul greie Jesus la ut på Facebook da. Litt rart
språk, men fint. Herrens ånd er over meg, han har
salvet meg… Bruker tydeligvis litt sminke Jesus
også. Kunne jo lagt på noe bra musikk og laget en
video til. Med teksten oppå bildene. Da hadde det
blitt enda kulere og fått sykt mye mer likes.
Men hva var det han la ut da: Fanger skal få frihet –
så bra. Må være skikkelig trist å sitte fanget og låst
inne i fengsel. Ikke være fri, ikke kunne være
sammen med vennene dine. Jeg er glad for at jeg
ikke er fanget, men er fri til å være sammen med
folk. Ikke sitte alene for meg sjøl. Får kanskje lov å
ha PC i fengsel, men tenk ikke å være med venner,
men bare se på en skjerm hele tida.

Blind få synet igjen. Så bra at Jesus vil hjelpe de
som ikke kan se. Tenk å ikke kunne se alt rundt
seg, den fine naturen, blomster, dyr, sola, stjernene.
Og tenk å ikke kunne se folk rundt seg. Å ikke se
folk smile til deg, og se folk i øynene. Bare se i en
skjerm hele tida…
Nådens år. Hva er det, da? Det må jeg google….
SKJERMAVHENGIGHET
Mange av dere går på Tweens og mange av dere
sitter en god del med nesa ned i mobilen. Hvor har
dere lært det? Av oss voksne. Jeg sitter ikke å ser
på mobilen på Tweens men jeg har den i baklomma
sånn at jeg kan sjekke. Jeg må innrømme at jeg er
veldig avhengig av mobilen. Jeg er på en måte
fanget av den, og er ikke fri fra den. Klarer du å
legge den helt vekk i en uke? Den styrer meg mer
enn jeg liker å innrømme.
Det er ikke noe feil med mobil i seg selv. Det er
masse bra med den, et kjempegodt hjelpemiddel til
mange ting. Men alt kan brukes godt og alt kan
misbrukes. Ikke minst mobilen. Og jeg må si at jeg

er glad for at det ikke var noen mobil da jeg var
barn og ungdom. Og jeg er glad for at jeg fikk barn
på 90-tallet og ikke 10 år senere når
smarttelefonene kom for fullt. Det hadde vært
veldig fristende for meg å se mer på mobilen enn
på barna. Jeg skal ikke spørre barna her om de
synes dere foreldre er mer opptatt av mobilen enn
dem. Men mange barn opplever det i dag.
Så hvem er fattig, hvem er fanget, hvem er blind,
og hvem er undertrykt, kan det være deg og meg i
rike Norge i 2017? Like mye som tiggeren som
sitter utenfor kirkedøra vår hver søndag?
LENGSELEN FYLLER ALT
Løft benet tre cm opp fra bakken og armen rett ut
og hold det der mens jeg prater, helt til jeg sier at
du kan ta det ned.
Teksten vi hørte er gammel. Når Jesus leste disse
ordene høyt i synagogen, det er det samme som
kirke for oss i dag, så var det 2000 år siden. Men de
ordene han leste var skrevet ned kanskje 6-700 år
før han levde igjen.

Også den gang så opplevde mennesker at livet
kunne være vanskelig. Fattigdom, man hadde ikke
nok mat eller et varmt sted å bo. Folk var tatt til
fange og var slaver, de var undertrykt av konger og
soldater. De var syke, og blinde. Livet var for
mange en kamp, vondt og vanskelig. Og de lengtet
etter å få hjelp. Mat, frihet, trygghet, bli frisk.
Hvordan går det med benet og armen med dere som
ikke har jukset og satt det ned? Merker dere hvor
kort tid det gikk før dere ble mer opptatt av benet
og få satt det ned enn å høre på meg? Dere kan
sette det ned nå. Hvis vi sliter med noe, hvis vi
plages med noe, er syk, så tar det etter hvert veldig
mye av oppmerksomheten og energien vår og det
eneste vi lengter etter er å få hjelp og vi kan bruke
alt vi har på å få det.
Også i dag er livet vanskelig for mange. Hvis du
føler deg ensom, ikke har venner, blir ertet og
kanskje mobbet, så er det du lengter etter å få
slippe det, få være med andre hjem, bli invitert på

bursdag, få likes på Facebook. Hvis du er syk, feber
eller oppkast så lengter du etter å bli frisk igjen.
BLI MED Å LEVE UT JESUSDRØMMEN
Jesus sa at han er den som kan hjelpe oss med alt
dette. Hvordan da? La meg si med en gang at alt
dette blir det ikke orden på før vi kommer til
himmelen. Så håpet og troen på himmelen kan gi
mye svar på lengselen. Men Jesus kan også hjelpe
oss med mye mens vi lever her på jorda.
Jesus vil ha rettferdighet på jord, at alle skal ha det
bra og bli sett. Og måten han vil gjøre det på er å få
med deg og meg på jobben. Dere lysvåkenbarna:
Du kan bli den ene vennen han eller hun som blir
mobba på skolen trenger. Vi voksne: Du kan bli
den ene vennen den som er ensom trenger. Vi kan
være med å være de som hjelper til at det de som
må tigge og sove ut får det litt bedre, at flyktninger
i Lørenskog får hjelp til å finne ut av et nytt liv
etter et tøft liv. Du og jeg kan være med å gjøre noe
med det. Det drømmer Jesus om og ber oss om å
være med på å sette ut i livet.

På tweens på torsdag så snakket vi om
syndsbekjennelse og syndstilgivelse og brukte
historien om David og Batseba, den som vel
egentlig har 15-års grense. Den kan dere barna
fortelle til de voksne etterpå hvis de voksne ikke
kan den helt. Men poenget var at å be om tilgivelse,
bekjenne synd, det er det aller viktigste å lære for
oss alle. Hvis du vil ha det bra hjemme der du bor,
og i den familien du selv kanskje skal få en gang,
så må du bli flink til å be om tilgivelse. Og si
unnskyld når du har gjort noe dumt eller sagt noe
stygt. Både de dumme ting kan vi si og gjøre når vi
er sammen, eller de vi gjør på nettet.
Hvis du har gjort noe galt mot noen, og du har ikke
bedt om tilgivelse så kan det fort bli som å holde
beinet opp i lufta. Du får ikke fred før du får satt
det ned. Å få be om tilgivelse og gi tilgivelse, er
utrolig lettende og befriende. Så vi må være lys
våkne mot hverandre så vi ikke lar vonde ting sette
seg fast mellom oss. Men si unnskyld og gjøre opp
med hverandre. Jesus rope det ut til oss, et nådens
år fra Gud, et år hvor vi får tilgivelse fra Gud og
hvor vi tilgir hverandre. Det er nyttårsønske fra

Jesus til oss. At vi skal få et nådeår, et år hvor vi tar
imot og lever i Guds tilgivelse og nåde, og hvor vi
er nådige med hverandre og ber om og gir
tilgivelse. For det er Jesus sin drøm for oss, og sier
bli med på å leve ut drømmen. Likes og smilefjes
for Jesus fra meg. Og han sender likes, smilefjes og
hjerte tilbake.

