
Prekenknagger for åpenbaringstida 2021—del III 

Hvordan skrive en preken om misjon i åpenbaringstida? Her er noen stikkord - eller knagger - 
som kan være til hjelp for å se det misjonale perspektivet i søndagens tekst.  

Såmannssøndag – 31. jan. 

 
Jer 20,7-9,  Rom 10,13-17, Mark 4,26-34  
Såkornet og sennepsfrøet  

• Tema: Guds rike har skaperkraft  

• Ordet vil deles. Profeten kjempet med gudsordene 
som insisterte på å deles. De kunne ikke holdes tilba-
ke.  

• Romerbrevsteksten priser salig de som bringer godt 
budskap som kommer fra Kristi ord. 

• Evangelieteksten er dynamiske vekstbilder på  
Guds rike.  

• Det er flere lignelser om frø og såkorn i evange-liene. 
Alle fortellingene vektlegger stor tillit til den iboende 
kraft i det som sås i jorden.  Mange av tekstene knyt-
ter såkornet til Guds ord. 

• Gjennom hele kirkens historie har Bibelen spilt en 
sentral rolle som såkorn. Bibelen har fra kirkens førs-
te stund blitt oversatt til menneskers talespråk. Krist-
ne har hengt opp tekster på vegger, båret dem som 
amuletter og lest fra dem når de kommer  
sammen.  Fortsatt er denne oversettelsesiveren en 
sentral del av misjonens kall og oppdrag 

• Såkornet og jorden gir grøde «av seg selv -  auto-
mate». Dette gir tillit og forventning til forkynnelsen 
og videreformidlingen av Bibelens budskap.  

• Bildet av Guds rike som et sennepsfrø er over-
raskende og betydningsfullt. Guds rike sammen-
lignes i GT med store, stolte og praktfulle trær som 
sedertre og sypresser. En sennepsbusk var vilt-
voksende langs veiene. Den ble ofte sett på som et 
ugrass og var ly for de minste fuglene. Jesus brukte 
ofte overraskende bilder. Dette bildet fremhever det 
diakonale kallet til kirken i denne verden. Å være 
vern for de mest utsatt og de som i menneskers øyne 
sees på som de små er slik Guds kirke er kalt til å 
være. Diakonien er en sentral del av  
misjonens kall.  

Kristi forklarelsesdag – 7. feb. 

 
2. Mos 3,1-6, 2. Pet 1,16-18; Mark 9,2-13 
Disiplene får se Jesu herlighet  

• Kristi forklarelsesdag:  
Høydepunktet i åpenbaringstiden. Det som har 
vært antydet, blir tydelig: Jesus er Messias, Guds 
sønn. 

• 2. Mos 3,1-6: Moses’ kallsberetning:  
Startpunktet på Moses’ tjeneste. – Gud ser meg. – 
«Ja, her er jeg» er startpunktet for all tjeneste. 

• 2. Pet 1,16-18: Disiplene var øyenvitner. 

• Mark 9,2-13: Disiplene får se Jesu guddommelige 
herlighet. - Skyen og stemmen sier: Dette er et 
møte med Gud. Jesus er Guds Sønn. 

• Da stemmen lød og etter åpenbaringen, så de 
«ingen annen enn Jesus». 

• Det misjonale perspektivet i prekenteksten, og i 

alle tekstene for dagen, kan oppsummeres slik:  
Her hører vi det sentrale i det kristne budskapet. Det er 
dette vi er kalt til å forkynne: 

• Faderen sier: Dette er min sønn. 

• Fedrene sier: Jesus er oppfyllelsen av loven 
(Moses) og løftene (Elia). 

• Brødrene sier: Jesus er den eneste (Jf. Apg 
4,12; 1. Peter 1,16-18) 

• Da står vi tilbake med spørsmålet om hva vi sier: 
«Hvem sier du at Jesus er?» 
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