Kjetil Aano:
Forslag 1:
Lesetekster: 5.Mos.10,17-21 Gud hjelper farløse og innflyttere
Rom.13,8-10 Elsk din neste som deg selv
Prekentekst: Matteus 5, 43-48 Elsk dine fiender
Forslag 2:
Lesetekster: Jes.58, 5-9a Sett de undertrykte fri, la de hjemløse komme i hus
1.Joh.3,18-24 Vår kjærlighet må være sann, og ikke tomme ord
Prekentekst: Lukas 4,16-21 Han skal sette undertrykte fri
Forslag 3:
Lesetekster: Jesaja 51, 11-15 Nå skal de vende tilbake, de som Herren fridde ut
Heb. 13,2-3 Glem ikke å være gjestfrie
Prekentekst: Matteus 25, 31-46 Jeg var fremmed
Forslag 4:
Lesetekster: Salme 3, 1-9 en salme av David, da han var på flukt
Ap.gj. 8, 1 og 4 Kraftig forfølgelse mot menigheten i Jerusalem
Prekentekst: Matteus 2,13-15 Jesus, Josef og Maria flyktet til Egypt
Forslag 5:
Lesetekster: Rom.13,8 Den som elsker sin neste, har oppfylt loven
Lukas 14,16-24 Det store gjestebudet
Prekentekst: 3.Mos 19,33-34 Når en innflytter bor i landet

Forslag til punkter for tekstgjennomgåelsen:
Kort teksgjennomgåelse
Prekendisposisjon
Forslag til historier/vitser/aktualiseringsmåter til prekenen
Forslag til visuelle og/eller opplevelsesinnslag som kan brukes in gudstjenesten
Salmeforslag
Forslag til bønn/forbønn

Nedenfor er et eksempel på hvordan NMS (Anfin Skaaheim skrev denne for NMS) har gjort
det:
2. søndag i advent / 7. desember 2008
Prekentekst Luk 21,25-33
Lesetekster Mal 3,17-4,2a
Rom 15,4-7

1. TEKSTGJENNOMGÅELSE
Teksten har to hovedmotiver som kan synes å stå i sterk kontrast til hverandre. På den ene
siden skildrer Jesus på en dramatisk måte hva som skal skje ved hans gjenkomst i herlighet.
Kreftene i kosmos rokkes. Tegn på hans komme skal vise seg i sol, måne og stjerner, og hav
og brenning skal bruse. Ikke minst er dette siste noe som skaper angst, for hav og brenning
er bilder på undergrunnskrefter i virksomhet. Dette taler om et totalt sammenbrudd av det
som mennesker knytter liv og trygghet til. Toppen på dramatikken er at Jesus som
Menneskesønnen skal vise seg på himmelens skyer og komme i kraft og herlighet.
Men nettopp dette siste tar Jesus tak i for å gi trøst og oppmuntring for Guds folk. Det som
hos de andre skaper angst og fortvilelse, skal for troens folk føre til at de kan løfte hodet i
forventning og glede, for dette introduserer den store forløsning som alt sikter frem mot.
Derfor slår han an helt
andre toner når han skal vise følgene av hans komme for dem som hører ham til. Her bruker
han et vakkert og talende bilde. Når de ser fikentreet springe ut, er det tegnet på at
sommeren er nær. På samme måte skal de se på de dramatiske hendingene i forbindelse
med hans komme, som tegn på at det gode da skal åpenbares. Det er som han vil la den
gode sommervinden blåse inn over dem med tanke på hans komme.
Hva kommer da? Jo, det er Guds rike. Dermed er vi rett i det sentrale i alt som misjon heter.
Jesu forkynnelse hadde ett hovedbudskap: Guds rike er nær! Mk 1,15. Det sikreste tegn på
at Jesu gjenkomst er rett forestående, er at evangeliet om riket er forkynt som et vitnesbyrd
for alle folkeslag. Mt 24,14. Når misjonens mål er nådd og budskapet om Guds rike har nådd
ut til alle folkeslag, da blir det sommer, evig sommer.
2. FORSLAG TIL PREKENDISPOSISJON
Prekenen bør inneholde tre hovedmomenter:
A/ Alt går fram mot den dag da Jesus kommer igjen. Da vil den nåværende verden bryte
sammen, og Gud vil gjenskape alle ting. En ny himmel og en ny jord vil fremstå. Det er
forståelig at dette vil skape angst hos dem som opplever det, og angst med tanke på dette.
Denne angsten fjernes ikke ved at det Jesus skildrer, fornektes eller forties.
B/ Angsten kan vendes til glede og forventning for den som hører Jesus til. Hans gjenkomst
bringer oss det som er evig og fullkomment godt. På den dagen er det viktig å vite at vi har
sagt ja til Jesus og fellesskapet med ham. Derfor gir dette grunn til å utfordre tilhørerne på
dette å være beredt når han kommer, slik at denne dagen ikke blir fylt med angst, men
glede.
C/ Misjon er å forberede mennesker på denne dagen. Det er å hjelpe mennesker gjennom
evangeliet, å ta imot Jesus her som Herre og Frelser, på en måte som gjør at de på den
dagen kan løfte hodet i glede og kjenne sommervinden blåse inn over seg.
I forkynnelse for barn og unge er det viktig å få frem at han som kommer, for Guds barn, ikke
er en fremmed som en skal være redd, eller er en som ikke kan ta vare på sine. Den som
kommer, er han som gav dem samfunn med seg i dåpen, som de i kveldsbønnen snakker
med hver dag, og som gav sitt liv for at de skulle være sammen med ham for evig. Han er
mektig til å ta seg av sine den dagen. Ikke minst er det viktig at Jesu sommervind får blåse
inn i barnesinn og skape glede og forventning til at Jesus kommer igjen.
3.-4. FORSLAG TIL AKTUALISERINGSMÅTER I PREKENEN
Det skremmende ved gjenkomsten for dem som ikke venter hans komme, er at alt det
synlige, som vi er vant til står fast, plutselig bryter sammen. Dette kan illustreres med det de

kan fortelle som har opplevd jordskjelv, nemlig det skremmende ved det at grunnen svikter,
og at en ikke har noe fast å holde seg til.
Lignelsen om vintreet som blomstrer og varsler sommer, kan utfoldes for å få frem det gode
som Guds rike bringer. Tegnene på hans komme skal virke som varsel om sommer og varme
for den som hører Jesus til. Her er det vekten skal ligge i forkynnelsen.
Siktemålet med misjon kommer frem i et engelsk uttrykk for hva misjon er: Misjon er ”to
bring Jesus back again”. 2. Pet 3,15.
5. FORSLAG TIL 3 SALMER
NOS, nr. 542: ”Guds menighet er jordens største under”
NOS, nr. 504: ”O Herre Krist, vårt lys på jord”
NOS, nr. 508/509: ”Å, tenk når en gang samles skal”
6. FORSLAG OG MOMENTER TIL BØNNER
Følgende momenter kan være med i bønner:
- Be om at vi alle er beredt til å møte Jesus med glede når han kommer.
- Be om visdom og kjærlighet til å formidle dette på en god måte til dem som ikke tror.
- Be om at Gud vil gi oss en rett forventning til Jesu komme, slik at vi kan være trygge med
tanke på det, og ikke fylles av angst.
- Takke for at Guds rike skal komme med alt det gode og varme Gud vil gi oss.
- Be om at vi ut fra dette, får se hvor viktig det er å være med i misjonens tjeneste.
Anfin Skaaheim
tidl. generalsekretær Normisjon

