
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!  

Fjerde søndag i treenighetstiden – 20. juni 
 

    L1 Jos 24,19–24;  L2 Ef 2,1–10;  E Matt 16,24–27  

 

 Å følge etter Jesus 
 

 De første disipler ble ikke kalt kristne, men 'veien', det er en vei som leder til korset. En vei som 
Peter, forut for dagens prekentekst, har forsøkt å snakke Jesus bort fra. Peter hadde bare sans for 
det mennesker vil, og er slik sett en representant for mange av oss som også nøler når det gode 
koster. 

 Så retter Jesus blikket mot disiplene. Den som vil følge ham må også regne med et kors. For vel-
stående vestlige kristne er dette kontraintuitivt. Vi søker å maksimere vår nytelse og unngå smer-
te.  

 "Vi har alt, men det er også alt vi har," sa Ole Paus. Jesus er mer direkte; "Hva gagner det et mennes-
ke om det vinner hele verden, men taper sin sjel?"  Vår forbrukskultur er i ferd med å kvele jorden og 
ødelegge fremtiden for generasjonene som kommer etter oss. Jesu kall til å ta opp sitt kors, er en 
utfordring om endret livsstil, til det enkle. Bort fra hemningsløs nytelse som ødelegger livene til 
dem som ikke har del i våre privilegier.  

 For kristne i land som Nord-Korea, Turkmenistan og Jemen, er tekstene i dag høyst relevante. 
De har tatt opp sitt kors for å følge etter Jesus i form av sosial stigmatisering, tap av familie, 
fengsel.  

 Vi er Guds kunstverk, skapt til gode gjerninger. Ordet som Paulus bruker for at vi er Guds 'verk' 
er det greske ordet poiema (Ef. 2,10) Det er fra dette ordet vi har poesi. Dette sier noe om mennes-
ket storhet som realiseres i at vi tjener vår neste med handlinger som Gud selv har gjort ferdig 
for oss. 
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