
Prekenknagger: Kristi himmelfart til Sankthans 2021 

Hvordan skrive en preken om misjon i tida mellom Kristi himmelfart og Sankthans? Her er noen 
stikkord—eller knagger— som kan være til hjelp for å se det misjonale og internasjonale perspek-
tivet i søndagens tekst. Bruk dem til andakter, prekener, internettvideoer eller annet!  

Tredje søndag i treenighetstiden – 13. juni 
 

    E Joh 1,35-51 (L1 Jes 50,4-5;  L2 Rom 8,28-30)   

 

 Johannes sier «Se der Guds lam». De snur seg og følger etter Ham. Han snur seg og ser dem. 

Hva er det som møtes her? Jo det er en lengsel og forhåpning som møter et «mulig svar». Hva 

lengter vi etter i dag?  

 Maslovs behovshierarki. Behovet for selvrealisering møter behovet for mat. Kanskje kan vår 

lengsel etter mening møte behovet for mat, utdanning, trygghet, ja mange av de andre grunnleg-

gende behov? Forkynner vi kallet til å være disippel og gjøre tjeneste i Guds rike?  

 I mange andre kulturer åpner de sine hjem for fremmede, inviterer dem inn til te og kanskje et 

måltid. Hvor bor du spurte de, og Han tok dem med hjem. Blir vi egentlig ordentlig kjent med 

hverandre i dagens kirke? Åpner vi våre hjem? 

 Når mennesker spør hva vi tror på, prøver vi da å forklare, eller sier vi «kom og se»? Er vi så 

stolte av kjærligheten i fellesskapet og budskapet vi har at vi tar med folk i kirken for å se? Kan 

det komme noe godt fra Nasaret sa Natanael, kan det komme noe godt fra kirken sier mange. 

«KOM OG SE» 

 Kallet til misjon i dag er et kall til å vise verden at kjærligheten er fra Gud og rommer hele men-

neskets behovspyramide. Misjon har ikke bare omsorg for menneskets sjel, men også for men-

neskets kropp. Slik blir vitnesbyrdet om Guds rike spredt, akkurat slik Jesus gjorde med sin om-

sorg for blinde, døve, lamme og fattige. Gå og gi til de fattige, de som har store behov, og me-

ningen med livet blir mye klarere, det er en garanti!  

Av: Sverre Vik 
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