
Praktiske innspill til  
prekenen, prekenforberedelse  
og prekenrefleksjon

INKLUDERT NYE REVIDERTE 
TEKSTREKKER FOR KIRKEÅRET



3
P R E K

Dette heftet er tilegnet de unge mennene 
i AdFontes presteopplæringsprogram – og 
andre som kan ha nytte av det.

Dette heftet dreier seg om bibeltekst-baserte 
taler. Jeg er ikke imot tematiske prekener, 
men i det lange løp er tekstutleggelse bedre 
for menigheten enn tematiske prekener der 
du selv setter sammen bibeltekster ut fra hva 
du på forhånd har bestemt deg for å si noe 
om. Det kan fort bli for mye av dine egne 
kjepphester. Gud har mer han vil vise oss. 
Gode tekstrekker gir en større bibelsk bredde. 
De reviderte tekstrekkene i dette heftet 
anbefales.

Heftet består av små enkeltark om ulike 
elementer av prekenen, prekenforberedelse 
og hvordan/hvorfor prekenen blir tatt imot 
eller ikke. Arkene kan leses i den rekkefølgen 
du vil. Det har spissformulerte poeng som kan 
provosere, og det tenker jeg vil bidra til egen 
refleksjon. Jeg forholder meg til at Bibelen er 
ufeilbarlig, men dette heftet er ikke ufeilbarlig. 
Jeg skriver ut fra egne erfaringer, og vet at vi 
er alle forskjellige. Så bruk det som kan være 
nyttig for deg.

Jeg siterer 
flere i dette 
heftet. Det 
illustrerer 
at i prekenarbeid er det viktig å lære av 
hverandre. «I prekenarbeid skal vi stjele 
som ravner», sa Gunnar Elstad en gang. Mer 
informasjon om hvem han er og alle de andre 
jeg siterer, får du ved å google navnet deres.

«Ordet ble menneske og tok 
bolig iblant oss.» (JOH 1,14)
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HVORDAN 

BEGYNNER DU 
FORBEREDELSEN?
Du begynner prekenarbeidet akkurat slik du vil. Kan du skrive 
prekenen før du har lest teksten skikkelig? Ja, selvfølgelig. Det har jeg 
ofte gjort mentalt. Spørsmålet er ikke hvor du begynner, men hvor du 
ender. Uansett hvor du begynner, så må du være forberedt på å endre 
ting underveis. Jeg har hatt flere flotte prekener klar i hodet etter en 
rask gjennomlesning av teksten. Så har jeg jobbet grundigere med 
teksten, ofte i AdFontes’ onsdagssamling sammen med AdFontes-
studentene – og der røk de flotte prekenpoengene. Det var ikke noe 
grunnlag i den greske eller hebraiske teksten for de prekenpoengene 
jeg hadde i hodet. 

Begynn altså hvor du vil, så lenge du er villig til å endre alt når du ser 
hva prekenteksten egentlig sier.

Prøv deg frem. Etter hvert blir du kjent med deg selv og finner ut hva 
som fungerer best for deg. Der er vi alle forskjellige. Det er ikke noe 
vits i å legge ut om hvordan jeg gjør det.
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NÅR
BEGYNNER DU FORBEREDELSENE? 

Du må begynne tidlig nok til at 
prekenen kan bli til gjennom 
modning.

Som menighetsprest er 
erfaringen min at det er klokt 
å lese søndagens tekst senest 
søndag ettermiddag etter du er 
ferdig med dagens preken. Altså 
teksten for søndagen som er 
syv dager senere. Da har du syv 
dager det hele kan modnes på. 

Hvem har jeg lært dette av? 
Min far på 94 år, som har vært 
sokneprest.

Har du hørt anekdoten om 
biskopen som var på visitas i 
en menighet? Presten skulle 
tale og varslet biskopen om sin 
metode for prekenforberedelse: 
«Jeg forbereder første halvdel 
av prekenen, og så lar jeg Den 
hellige ånd stå for siste halvdel.» 
Etter prekenen sa biskopen tørt 
til presten: «Jeg synes du taler 
vesentlig bedre enn Den hellige 
ånd.»

FOLK HØRER 
HVA DU PRØVER Å SI 

Ja, folk hører hva du prøver å si. 
Du kan hikke og stamme og ha 
alle mulige uvaner. Folk hører 
hva du prøver å si. Ikke hva du 
tror du prøver å si, men hva du 
ubevisst er opptatt av å formidle. 
De får det med seg. Og de gir 
tilbakemelding på det.

«Du er en varm predikant.» De 
har fått med seg at du er opptatt 
av å formidle omsorg og varme, 
at du kanskje vil at folk skal like 
deg..

«Du er en lærd predikant, det er 
alltid interessant å høre på deg.» 
De har fått med seg at du har lest 
mye forskjellig og vil at folk skal 
vite at du har mye kunnskap osv.

Legg merke til hva slags 
tilbakemelding du får etter 
prekenen. Det avslører svært ofte 
hva underbevisstheten din er 
opptatt av å formidle.

Skal vi være sendebud for det 
vi formidler i prekenteksten, 
må vi selv settes fyr på av Guds 
ord. Vi må kjempe med ordene, 
være sinte på ordene, trøstes av 
ordene. For når Ordet jeg har 
foran meg, er ufeilbarlig, da kan 

jeg ikke tolke det som jeg vil. 
Disse Guds ord går i rette med 
meg og trøster meg. De har 
svar på noen av spørsmålene 
mine, og lærer meg å stille rette 
spørsmål. 

Tilhørerne vil få med seg det 
du er lidenskapelig opptatt av å 
formidle. Det er en trøst til alle av 
oss som ikke opplever at vi er så 
flinke til å formidle det vi vil. Jo 
da, folk får det med seg når de 
forstår at du har noe viktig å dele 
med dem.

Overskriften av dette kapitlet 
er noe kjendispresten Karsten 
Isachsen sa da han besøkte oss 
studenter på praktikum i 1981. 
Han har sagt mye jeg stusser på, 
men dette sitatet gir gjenklang i 
meg.



11
P R E K

10
P R E K

Bibelen 
E R  U F E I L B A R L I G  –  E N  K J E M P E R E S S U R S 

På de tyske kirkedagene i 
Nürnberg i 1979 var jeg på 
en barnegudstjeneste med 
tema om Jesus som mettet 
fem tusen med fem brød og to 
småfisker. Vi var noen tusen på 
utendørs- gudstjenesten i byen. 
Predikanten fortalte levende om 
hvordan en gutt kom frem til 
Jesus med det lille han hadde, 
fem brød og to småfisker. Etter 
at Jesus ba en takkebønn over 
denne maten, skulle disiplene 
dele ut dette til de mange 
tusen tilhørerne som var samlet. 
Predikanten fortsatte: «De 
tusener som var der, ble inspirert 
av å se at gutten ga det lille 
han hadde. Så kjente alle etter i 
lommene sine, og så hadde de 
fleste med seg litt mat likevel og 
delte det de hadde, og slik ble 
alle mette og det ble 12 kurver 
til overs.» På samme måte skulle 
nå alle voksne og barn dele 
det vi hadde i lommene, og fra 
scenen ble det i tillegg fordelt 
enorme mengder kjeks som alle 
gudstjenestedeltakerne skulle få 
spise.

Dette var både en ærlig og en 
forferdelig preken. Predikanten 
var satt til å preke over en 

DU SKAL IKKE SI 

noe nytt 
Tenk at Paulus, 
Jesaja, Jesus og 
de andre som taler 
i Bibelen sitter 
på første rad på 
gudstjenesten. Og 
ikke prøv å sette 
Jesus opp mot 
Paulus og Jesaja. 
Det er Jesus selv 
som gir Jesaja og 
Paulus autoritet til å 
tale feilfritt på sine 
vegne.

Kan de nikke 
samtykkende 
til det du sier 
fra talerstolen? 
Vår oppgave er 
utelukkende å gjengi 
det de sier, og ikke 
noe annet. Sier 
vi noe annet enn 
dem, så preker vi 
oss selv og er blitt 
vranglærere.

Dette poenget er 
hentet fra Samuel 
Aweida, pastor i Beit 
Eliyahu-menigheten 
i Haifa.

bibelfortelling han ikke trodde 
var sann. Hva gjør du da? Vi har 
nok noen slike tilfeller talerstoler i 
Norge også. Prester som ikke tør 
si direkte til tilhørerne at de tror 
bibelfortellingen er oppdiktet, 
men i stedet kommer med 
noen overførte poenger som 
bibelteksten «egentlig» handler om.

Vi tror at Jesus sto opp fra de 
døde. Skulle ikke han også 
kunne gå på vannet, gjøre vann 
til vin og mette 5000 menn 
foruten kvinner og barn med 
fem brød og to småfisker? Om 
Jesus refererer til Noah som en 
historisk person, skulle ikke han 
som er fra evighet ha greie på 
det som har vært? Om han ikke 
taler sant om fortiden, hvordan 
kan vi da tro at han taler sant om 
det som skal komme – dommen 
og en ny himmel og en ny jord?

AdFontes fastholder at Bibelen 
er ufeilbarlig. Vi gir deg det 
beste utgangspunktet for å preke 
frimodig, men vi må samtidig 
være ærlige med tilhørerne der 
vi opplever at bibelteksten virker 
vanskelig å forstå, eller den ikke 
gå opp med hvordan vi ellers 
forstår verden.
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ELEMENTER I 
TEKSTSTUDIET 

Dette gjør du i den rekkefølgen 
du vil:

 › Lese teksten på norsk.

 › Lese teksten på 
grunnspråket, og sjekke hva 
majoritetstekstens versjon 
er. (Majoritetsteksten er 
den klassiske grunnteksten 
de gamle kirkene bruker.) 
Grunnspråket er viktig fordi 
det er den opprinnelige 
teksten på gresk og hebraisk 
som er sann og ufeilbarlig. 
Alt annet er oversettelser, og 
i oversettelse mister vi alltid 
noe av meningen.

 › Siterer NT-teksten fra GT, 
så bør du også ha et øye til 
Septuagintas versjon, den 
greske oversettelsen av GT 
som NT oftest siterer.

 › Lese hva som står før og etter 
prekenteksten – det hjelper 
deg å forstå prekenteksten i 
tråd med hvordan den skal 
forstås.

 › Lese alle henvisningene som 
angis i de biblene du bruker: 
GT-sitat, og henvisning til 

HVOR LENGE 

SKAL DU TALE? 
Er det 10 minutter, 15 minutter, 
20, 25, 50 minutter?
Enkelt svar: «Du kan tale så 
lenge som du holder folks 
oppmerksomhet.»
 
Dette skrev Hershael York i 2016 
etter 35 års tjeneste. Han var 
professor i kristen undervisning 
ved Southern Baptist Seminary, 
og jeg er enig med ham.

«Du taler aldri over 23 minutter!» 
skrev Torstein Wiik fra Tromsø 
til meg etter å ha fulgt med på 
videooverførte prekener. Dette er 
den tiden som fungerer for meg. 
Da jeg var nyutdannet prest, 
hadde jeg prekenstoff til 10–15 
minutter. 

At folk ikke tåler lange prekener, 
er bare tull. Det folk ikke tåler, 
er tunge og uengasjerende 
prekener.

Det hjelper ikke med «verdens 
beste preken» om ingen følger 
med. Det er de ordene som 
trenger inn gjennom ørene og 
helt ned i hjertet som kan gjøre 
sin jobb. Det er ikke noe mål å 
holde en lang preken, men at folk 
skal få med seg hva jeg har å si. 

steder i NT. Ved GT-sitat 
bør du lese hele kapitlet/
sammenhengen sitatet er 
hentet fra. Når NT siterer en 
setning fra GT, så henvises det 
ikke bare til denne setningen, 
men til et helt kapittel eller en 
hel sammenheng.

 › Sjekke på kartet hvor ting 
skjer.

 › Sjekke det som har med 
hvordan folk levde og hva de 
gjorde. Det gir noen ganger 
mer dybde til det vi hører i 
bibelteksten.

 › Sjekke hva gode 
kommentarer sier om 
teksten. Ofte er gamle 
bibelkommentarer bedre 
enn nye. Professor Oskar 
Skarsaune poengterer 
at 1800-tallsteologen 
Alfred Edersheim i sine 
bøker formidler viktig 
kunnskap som mange av 
dagens kommentarer er 
sørgelig uvitende om. I 
AdFontes får du tips om 
gode kommentarer ut fra 
grunnspråket. 

Så kan jeg sette meg.

Den beste opplæringen fikk jeg 
i skolelagsarbeid, da jeg jobbet 
med elever på ungdomsskolen 
og videregående. De spiller ikke 
interessert om de ikke får noe 
med seg. Du får en umiddelbar 
tilbakemelding i form av tåkete 
blikk om de ikke forstår noe. Da 
fader de ut, og du må komme 
til en rask avslutning og prøve å 
gjøre det bedre neste gang.
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HVEM 

TALER DU TIL? 

Gud vil tale til dine tilhørere og til deg den dagen du preker. Det 
påvirker hvordan vi forbereder oss og hvordan vi holder prekenen, 
hvor lenge vi preker og liknende. Jeg tror du vil ta dette nærmest 
intuitivt.

Gud har noe han vil si til barn, voksne, single, gifte, friske, syke, de med 
høyskoleutdanning og de som strever på skolen. For å nå folk flest, må 
budskapet være enkelt, uten for mange vanskelige ord.

For meg er noe av det vanskeligste å tale til barn. Tidlig på 1980-tallet 
var jeg gjestepredikant på Tromsø sang og musikkfestival. Det var et 
familiemøte på programmet, og jeg holdt en tale til barna. Etterpå fikk 
jeg skryt av foreldre, som sa det var en av de beste barnetalene de 
hadde hørt. Jeg må innrømme at jeg ble i ganske godt humør av å få 
slik tilbakemelding. Jeg spurte stolt et av barna hva det fikk med seg 
fra andakten. «Jeg forsto ikke noe. Men det var fint å være der», sa han.

Der ble jeg jekket ned, men så tenkte jeg at om et barn får oppleve at 
en kristen bror i kirken ser dem, taler til dem og inkluderer dem, så er 
det i alle fall noe.

PREKENFORTELLINGEN 
En preken er en fortelling. 
Jeg mener ikke at det er en 
historiefortelling, men det er 
likevel som en fortelling som 
rulles ut. En god preken er en 
god fortelling med spennende 
problemstillinger og gjerne noen 
overraskende vendinger. Et sted 
underveis er det et «knekkpunkt» 
– mellom lov og evangelium – 
som jeg sier noe om på et annet 
ark. Og så skal fortellingen lande 
med en naturlig slutt.

En bibeltime er for meg mye 
enklere å holde. Det er som å 
legge alle ting du vet om en tekst 
eller emne utover et bord, sette 
det sammen og så gå gjennom 
det hele, kanskje i løpet av 60 
minutter.

Men en preken, den er mer 
begrenset i tid og har til hensikt å 
formidle til menigheten det som 
kan være særlig aktuelt for dem 
i teksten. Det dreier seg om å gi 
menigheten Guds ord, som både 
dømmer oss og trøster oss. Den 
peker på hva vi har i Jesus og det 
han har gjort for oss og gitt oss 
ved sin stedfortredende død på 
korset. Og det må gjøres på en 
måte som ikke gir folk tanken at 

dette er kjedelig fordi de har hørt 
det før.

Om du ikke har ordnet prekenen 
i en sammenhengende fortelling, 
eller at den har en progresjon 
som nærmest tvinger folk til å 
følge med, så vil folk lett hoppe 
av og slutte å følge med.

For å lykkes med dette, må 
du legge bort det meste 
av det spennende du fant i 
prekenforberedelsen. Prekenen 
skal bare ha noen ganske få 
poenger. Resten kan vi la ligge til 
teksten kommer tilbake om tre år.

Om du skulle lykkes med å 
gjøre «fortellingen» spennende 
og livsnær, så vil folk følge 
med. Men det betyr ikke at de 
automatisk får med seg alle 
hovedpoengene, det du vil dele 
med dem. For Guds ord lever sitt 
eget liv. Gud bruker ulike deler 
til ulike personer, og den enkelte 
kan få akkurat det hun eller han 
trenger til sitt åndelige liv den 
dagen, ut fra det du tenkte var et 
bipoeng. 
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B E G Y N N E L S E N  A V

TALEN 

Noen av de talene som gjør mest 
inntrykk på meg, er slike der 
presten bare kjører i vei, og det 
føles som om jeg må hoppe på 
et hurtigtog i fart. 

La meg gi et eksempel. Her 
er den første setningen fra en 
tale som generalsekretæren i 
skolelaget, Anfin Skaaheim, holdt 
på en leir: «Du opplever kanskje 
at Gud er langt borte? Men det 
er ikke ditt og mitt problem. 
Problemet er at Gud er nær, og 
det er farlig …»

Jeg finner det nyttig å overraske 
forsamlingen i begynnelsen eller 
underveis ved å la dem tro at jeg 
snakker om noe annet enn det de 
tenker. I skrivende stund kommer 
jeg på en tale/andakt jeg selv 
holdt da jeg bodde i Jerusalem. 
Det var vel langfredag 29. mars 
2002 på taket av Gravkirken 
i Jerusalem til en gruppe 
skandinaviske pilegrimer:

«Det var påskeaften. De var 
samlet for å feire påskemåltidet. 
Da med ett kom han der og 
sto midt iblant dem. Hans død 
skulle påføre dem død. Og han 
sprengte seg selv så hans blod 

dekket de rundt ham og han tok 
dem med seg i døden. Antikrist.
Men Kristus ville dø i stedet for 
oss. Hans blod skulle gi oss liv. 
Antikrist hater, Kristus elsker oss 
…» (Alle de tilstedeværende 
visste at to dager tidligere 
sprengte en selvmordsbomber 
seg en drøy times kjøring unna i 
byen Netanya under det jødiske 
påskemåltidet. 30 ble drept og 
120 skadet.)

Jeg har det slik at jeg lever 
i prekenteksten i dagene 
før jeg taler. Og da er på en 
måte sanseapparatet aktivert, 
slik at jeg lettere får øye på 
sammenhenger, slik som før 
prekenen i Jerusalem. Strukturen 
på talen ble til i møtet med det 
som hendte i Netanya, og det jeg 
så for mitt indre som en motsatt 
parallell. 

Det er i alle fall én ting du aldri 
skal begynne en tale med: 
«Dessverre har jeg ikke fått 
forberedt meg så godt.» Ikke 
snakk ned din egen tale. Er den 
dårlig forberedt, så er den dårlig 
forberedt. Det finner tilhørerne 
fort nok ut av selv. 

LOV 

OG EVANGELIUM 
Alt Guds ord er lov og 
evangelium, og all bibelsk 
preken skal derfor være lov og 
evangelium.

Det betyr ikke at vi alltid skal 
tale om lov og evangelium, men 
vi skal alltid tale som lov og 
evangelium.

I dette heftet ønsker jeg at 
alle poeng skal få plass på ett 
ark, men det lar det seg ikke 
gjøre med dette kjempeviktige 
punktet.

Derfor bør du lese det lille 
heftet «Lov og evangelium 
i forkynnelsen» av Carl Fr. 
Wisløff. (fbb.nu/artikkel/lov-og-
evangelium-i-forkynnelsen)

Dette heftet åpnet opp for meg 
hva forkynnelse var. Før det 
trodde jeg at forkynnelse var å 
ha en tekst, finne på noen tanker 
omkring teksten og fremføre 
dem på en måte som engasjerte.

Men dette heftet viste meg at 
Guds ord er elektrisk. Prekenen 
er som en kobling av to 
ledninger. Den ene ledningen 
kobles til pluss på batteriet, 

og den andre til minus. Da er 
ledningen strømførende, og 
kobler du et lys til ledningen, 
så vil den lyse. Tilhøreren føres 
mellom de to strømpolene pluss 
og minus. Vi er «minus», der Guds 
ord prekes som loven/ kravene 
til oss fra Gud, sannheten om 
hvordan vi er syndere i forhold 
til Guds bud, sannheten om at vi 
fortjener den evige straffedøden. 
«Pluss» er evangeliet, nåden 
som forteller oss at syndenes 
forlatelse rekkes oss uten at vi 
har betalt noe for det. Vi får det 
som en gave. Det er troen som 
griper dette og tar imot. Og troen 
er på en måte en «lyspære» som 
lyser opp. Det er derfor lov og 
evangelium dialektikken så viktig 
i forkynnelsen. En preken uten 
denne dialektikken er ikke Guds 
ord, men prat. 

Loven forkynnes som hovedregel 
før evangeliet forkynnes, og 
overgangen, «knekkpunktet» 
mellom de to kan være vrient å 
få til.

http://fbb.nu/artikkel/lov-og-evangelium-i-forkynnelsen
http://fbb.nu/artikkel/lov-og-evangelium-i-forkynnelsen
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OM Å GÅ DET TIL 

Filosofen Søren Kierkegaard gikk, 
altså spaserte, for å få gang i 
tankene: «Jeg har gått meg til mine 
beste tanker.» Det fungerer godt 
for meg også. Når det har samlet 
seg en stor, usammenhengende 
bunke av mulige prekenpoenger 
på pulten, så kan det gjøre 
underverker med en spasertur. 
Jeg går nesten den jeg skal tale 
til i møte. Jeg ser for meg ting jeg 
ønsker å si mens jeg går. Kanskje 
jeg er som en isbryter – tar fart og 
begynner å tenke hele setninger 
og tankelinjer jeg ønsker å si. 
Så stopper det opp. Isbryteren 
rygger gjennom råka og tar ny 
fart og kommer lenger på andre 
forsøk. Noen ganger har helheten, 
fortellingen, kommet på plass i 
løpet av spaserturen. Jeg vet hvilke 
spennende ting jeg bare skal la 
ligge, og hvilke poenger jeg skal 
løfte frem.

Andre opplever det å ligge i 
badekaret som det beste stedet å 
tenke.

Noen skriver ned prekenen flere 
ganger, mens noen fremfører den 
ved et speil så fritt for manus som 
de greier. Da hører de hva som 
fungerer og hva som ikke fungerer.

KAMMEN
Her er kammen jeg anbefaler for å «gre prekenen» de siste timene før 
du skal på talerstolen: Når folk går ut døra etter prekenen, hvordan vil 
du at de skal oppsummere talen? 

Skriv ned noen få poenger som skal sammenfatte hva du har sagt i 
prekenen. Er du ikke i stand til å beskrive prekenen i én setning, så vil 
ingen av tilhørerne være det heller. 

Så: Hvordan oppsummerer du budskapet i én setning?

Når du har gjort dette, går du gjennom manus for å se hva du 
kan gjøre for å fremheve dette budskapet i prekenen. For noen 
predikanter som er fri i forhold til manus kan det være nok å skrive ned 
setningen som prekenen dreier seg. Du kan skrive det stort på første 
side av prekenmanuset og ha setningen i bakhodet når du preker. Det 
er viktig at underpunktene peker frem mot dette hovedpunktet så det 
blir hørt og forstått. Du justerer manuset med tanke på dette. Kammen 
har gjort jobben sin. Hårene ligger samme vei. Poengene ligger 
samme vei, og bidrar til at hovedpunktet blir husket. Har du flere enn 
tre poenger, skal det godt gjøres av folk husker poengene.



21
P R E K

UN
DER

VÆR 

DEG SELV
Jo mer usikre vi er i prekensituasjonen, desto mer «annerledes» 
opptrer vi. Vi endrer fremtoning. Vi ender lett opp i et lysere 
stemmeleie som er mer ubehagelig å høre på. Vi kan legge oss til en 
«forkynnerstemme». Vi ender fort opp som skuespillere, og det kan 
gjøre at forsamlingen kobler ut.

Du må tale høyt og tydelig slik at de med hørevansker kan høre deg. 
Leppene bør synes så de som trenger det også kan lese munnen din. 
 
Forsamlingen vil gjerne høre deg, ikke en forestilling med 
prekenstemme. Det er selvfølgelig lettere sagt enn gjort. For er en 
nervøs, så er en nervøs. 

Så hva skal du gjøre? Jeg tror at det lureste er å si til deg selv: «Folk vil 
høre meg. Jeg er kalt til denne oppgaven med å preke. Og da får jeg 
være meg selv.»

En brutal måte å få tilbakemelding på er å høre/se lyd/videoopptak av 
en preken eller tale du har holdt. Første gang er det riktig ille. «Er det 
sånn jeg ser ut og høres ut?» Det er det bare å venne seg til. Med dette 
redskapet finner du raskere ut hvilke uvaner du kan legge av deg. 
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I K K E  S N A K K  O M

«TEKSTEN»
Å referere til «teksten» eller 
«dagens evangelium» i prekenen 
er som å knitre i papir. Folk 
sovner før du vet ordet av det. 
Det er jo ikke teksten som sier 
noe. Teksten gjengir noe. Er det 
ikke Jesus som sier det som sies? 
Eller Paulus som skriver det? Eller 
profeten som sier noe? 

Problemet er at vi læres opp 
til å arbeide grundig med 
bibelteksten. Vi bruker spesielle 
metoder og fagord. Det kalles 
gjerne «eksegese». Du skal 
drøfte «hva teksten sier», og du 
skal trekke inn «nærkontekst» og 
«fjernkontekst» osv. Men når du 
skal på talerstolen, må du avlære 
disse ordene. Du bør heller ikke 
strø rundt deg med greske og 
hebraiske ord for å vise at du 
har jobbet med grunnteksten. 
«Gresken er som undertøyet. Du 
skal ha det på deg, men vi trenger 
ikke å se det», sa professor Carl 
Fickenscher. Du har funnet ut av 
hva Jesus sa og gjorde, eller hva 
profeten sa, eller hva apostelen 
skrev. Nå skal du føre flokken 
med deg som tilskuere og hørere 
til det Jesus sa og gjorde, til det 
profeten sa og til det apostelen 
vektla overfor menigheten. La 

menigheten få opplevelsen av å 
være der det skjer.  

La meg gi noen eksempler:

I eksegesen på skolen kan du 
skrive det på denne måten: 
«Forut for vårt tekstavsnitt finner vi 
følgende beretninger.» 
I prekenen vil jeg si: «Før Jesus sa 
disse tingene, gjorde han dette …»

I eksegetiske kommentarer 
leser du: «Evangelisten nytolker 
følgende ord fra Jesaja …» 
I prekenen vil jeg si: «Matteus 
viser oss hvordan vi rett skal forstå 
ordene fra Jesaja.»

Eksegesen: «Evangelisten legger 
disse ordene i Marias munn.»
Prekenen: «Maria sa.»

KASTE MANUS? 
Teologistudenten ved Concordia 
Seminary St Louis fortalte meg 
hva som skjedde. Han hadde 
forberedt en preken han skulle 
holde i klasserommet. Han stelte 
seg opp manus i hånda og 
skulle til å sette i gang. Plutselig 
nappet professoren i prekenlære 
manuset ut av hånda hans. «Hold 
prekenen uten manus!» Han ble 
helt svett, men visste at han ikke 
hadde noe valg.

Prekenen ble bedre enn alle 
hans tidligere taler. Han fikk 
øyekontakt med tilhørerne. Han 
grep til de tankene han hadde 
inni seg og som han hadde 
festet på papiret. Og han var mer 
muntlig enn det som sto i manus.
 
Han sluttet ikke med å skrive 
manus, men han la det alltid vekk 
når han skulle tale.

Prest og kollega Sakarias 
Ingolfsson tipset meg om å 
«tenke i tankelinjer». Da settes 
tankene inn i et mentalt bilde. En 
øvelse som viser dette poenget 
er å beskrive ting en kjenner 
godt, som bilen, sykkelen eller 
liknende. Til det trenger du 
ikke manus. Hans kilde var prof. 

Fickenscher ved Concordia 
Seminary, Fort Wayne.

Du vet kanskje selv best hva 
som fungerer best for deg. 
I begynnelsen hadde jeg 
manus med alt jeg skulle si. 
Etter hvert ble manuset de 
punktene som ledet meg fra 
begynnelsen, gjennom de 
forskjellige spissformuleringene 
og frem til konklusjonen. Disse 
manuspunktene har jeg nesten 
alltid med meg på talerstolen. 

Jeg mener at om du likevel 
trenger å følge et manus, så 
må det være svært muntlig i 
formen. En god skriftlig tekst 
blir en dårlig preken. Og en god 
tale blir en dårlig skriftlig tekst. 
Muntlig fremføring har mange 
gjentagelser, noe som virker 
langtekkelig og forstyrrende i 
en skriftlig tekst. En god skriftlig 
tekst lest opp som en tale vil 
få interesserte tilhørere som 
følger med en stund, men så 
blir formen for kompakt, og folk 
hopper av og greier ikke mer. 
Det er ikke nok gjentagelser og 
«luft» i prekenen.
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IKKE «DU» OG «DERE», MEN

«OSS» 

En predikant preker Guds ord, 
men det Ordet som deles ut, 
rammer oss alle, inkludert 
predikanten selv. Få ting 
stenger for budskapet som å 
høre predikanten si «du» og 
«dere» i belærende form. Det er 
som om predikanten befinner 
seg på et høyere nivå enn 
tilhørerne, moralsk, åndelig eller 
kunnskapsmessig. 

Det beste vi kan gjøre, er å tenke 
at blant tilhørerne er det folk som 
er frommere, mer moralske, mer 
åndelige og med større teologisk 
kunnskap enn oss selv. Vi preker 
ikke fordi vi er bedre eller vet 
bedre dem vi preker til. Vi preker 
fordi vi har fått i oppdrag å preke 
ordet. Profetene i GT kunne ofte 
uttrykke seg i et «vi» og inkludere 
seg selv i Guds dom. 

Jeremia 14,20 er et av mange 
slike profetord: «Vi kjenner vår 
urett, Herre, og våre fedres skyld, 
for vi har syndet mot deg.»

Løsningen er altså enkel. Som 
hovedregel si «vi», «du og jeg» 
eller andre ord som inkluderer 
deg selv, særlig når det er snakk 
om Guds lov.

ETTER
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NÅR DET GÅR skeis 
«Gud lar det skje så vi ikke skal bli hovmodige» sa organist Inger 
Seiestad til meg våren 1983 etter en familiegudstjeneste jeg hadde 
holdt i Kautokeino. Alt gikk i ball for meg, både liturgi og preken. 

Noen ganger skjærer det seg. Prekenen får ikke en skikkelig dialektikk 
med lov og evangelium. Det er ikke en rød tråd. Jeg kommer ut av 
det. Jeg ønsker bare å bli ferdig med det hele og skynde meg ut av 
rommet før noen i ren og skjær plikt sier «takk for prekenen».

Da er det ikke noe annet å gjøre enn å legge det hele bak seg. Kan jeg 
lære noe av det? Ydmykelsen i at det går dårlig kan dessverre være en 
nyttig lekse fra Gud. 

Og hvem vet om Gud bruker din elendige preken til å nå inn til noen?

«En predikant skal tenke som en idrettsmann», sa sokneprest Bjarne 
Gustad i Kautokeino til meg. «Når et løp er over, skal en ikke leve på 
de gamle bragdene, eller de gamle nederlagene, en skal tenke på og 
forberede seg til neste konkurranse. Slik skal en predikant verken la seg 
deprimere av den talen som gikk dårlig, eller sole seg i glansen av den 
prekenen som han tenker gikk godt. I stedet skal han begynne arbeidet 
med å forberede neste preken.» 

EVALUERING 
Med målrettet tilbakemelding 
kan du utvikle deg som 
predikant. Om du ønsker å få 
tilbakemelding på prekenen, 
så be om det. Fordelen er da 
at du får tilbakemelding på det 
som kan bli bedre. Du har selv 
som utgangspunkt at noe kan 
gjøres bedre, og du og den som 
evaluerer deg er på lag: Begge 
ønsker at du skal bli en bedre 
predikant.

Alternativet er å ikke be om 
tilbakemelding. Det som da 
skjer, er at du får spontan 
tilbakemelding. Du får 
tilbakemelding når det er veldig 
bra eller veldig dårlig, når du 
holder en helt super preken og 
når du holder en elendig preken 
– men du hører ikke noe om det 
som er helt greit, men som kan 
bli bedre. Verken udelt ros eller 
udelt ris er særlig nyttig. Får du 
negativ tilbakemelding, mister du 
lett motet, og får du helt ekstatisk 
tilbakemelding, så får du 
selvfølgelig en god følelse, men 
du har ikke noe å jobbe videre 
med. Får du derimot vite hva du 
kan jobbe med, er det lettere å 
komme videre.

Du kan også få spontan 
ros og ris som spriker i alle 
retninger. Hva gjør du med 
det? Ikke gå i forsvar. Bare lytt til 
innvendingene og ta dem med 
deg til en mer erfaren prestebror. 
Der kan dere drøfte hva du kan 
og bør ta til deg og gjøre noe 
med. Det er ikke sikkert at all 
kritikk er gal, men det er heller 
ikke sikkert at all kritikk er rett. 

Det kan også være tungt å ikke 
få noen tilbakemelding etter en 
preken, spesielt for en ung og ny 
predikant. Sånn er det bare.

Vi kan ikke gjøre alle tilfreds med 
våre prekener. Vi gjør så godt vi 
kan, og må bare lære å leve med 
at noen kritiserer oss. 
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SKRIFTEMÅLET 

«Det er et under om en prest blir 
frelst» var tittelen på et foredrag 
biskop Bo Giertz holdt for 
nordiske teologistudenter.

Poenget hans var ikke at det 
er under at en prest blir frelst 
på samme måte som andre 
i menigheten blir frelst. Nei, 
det er et ekstra stort under. 
Hvorfor? Fordi presten så lett kan 
skuespille. «Før gudstjenesten 
søndag morgen kan det hende 
du har en krangel med kona. Men 
du skal jo holde gudstjeneste og 
preke, så du må bevare fasaden. 
Slik kan lett skuespillet begynne. 
En har en prekenfasade der 
en sier de rette tingene, og så 
ulmer det og koker det i eget liv, 
og forherdelsen kan sette inn.» 
(Fritt gjengitt etter Bo Giertz.) 
Jeg kunne lagt til mange andre 
synder.

Det finnes et godt middel mot 
dette: skriftemålet. Det er den 
beste måten å luke i bakgården 
på, der en fristes til å la ting 
ligge ubearbeidet og uoppgjort. 
Skriftemålet gir en sjelden 
glede i livet av å være tilgitt. En 
uverdig prest kan tilgitt gå opp på 
talerstolen og preke Bibelens ord.

Det er nemlig to fristelser en kan 
havne i om en ikke får leve i lyset 
selv, og ikke får bekjenne sine 
synder til en skriftefar: Den ene er 
at en unngår å nevne de syndene 
en selv strever med. Den andre, 
motsatte fristelsen, er at en blir 
veldig streng og dømmende fra 
talerstolen om det en selv strever 
med. Ingen av disse to grøftene 
er gode.

«Klarer du selv å leve etter det du 
taler fra talerstolen?» spurte noen 
meg. Mitt svar var: «Om jeg skal 
tale om det jeg selv får til, så kan 
jeg ikke tale om noen ting.» Men 
en tilgitt synder kan tale om alt. 
For vi preker ikke hva vi selv får 
til, men hva Guds ord sier. 

Hvor selvutleverende skal en 
være fra talerstolen? Det holder 
at skriftefar og kone kjenner deg 
og dine nederlag. Menigheten 
er ikke interessert i dine kamper, 
men i hva Guds ord sier og 
lærer. Men selvopplevde og 
selvironiske poenger kan krydre 
prekenen.

HVEM SKAL 

LÆRE DEG Å TALE? 
Jeg tror vi er så forskjellige som 
personer og talere at det beste 
vi kan gjøre er selv å høre på 
talere som «treffer oss». I mange 
tilfeller så vil disse talerne tale på 
en måte som gjør at vi føler oss 
hjemme i det de sier og hvordan 
de sier det.

Så kan vi plukke ideer fra disse 
talerne og trekke det inn som 
elementer i vår egen måte å 
preke på. Jeg vet at noen mener 
det er lurt å begynne med en vits 
eller en historie. Selv opplever 
jeg ikke at det er min greie, men 
kanskje det fungerer for deg?

For dem som er nysgjerrige, 
kan jeg si hvem som har vært 
mine prekenforbilder. Noen var 
forbilde i en periode, og noen 
har vært det livet ut.

Anfin Skaaheim, 
generalsekretæren i Laget, var 
alltid energisk, rett på sak og 
hadde en sjelesørgerisk vinkel.

Biskop Bo Giertz gjorde inntrykk 
på meg på studentmøtet på 
Island i 1975, og etter det fikk jeg 
med meg så mye som mulig av 
hans forkynnelse.

Senere oppdaget jeg Børre 
Knudsen. Han ble jeg aldri ferdig 
med. Han var så stor predikant 
for meg at jeg ikke ville at han 
skulle gå ned fra talerstolen. 
Det var som å være i Jerusalems 
tempel og høre profeten 
Jeremias da jeg var på hans 
gudstjeneste i Balsfjord, avholdt i 
et husstellklasserom på en skole.

Så vil jeg også nevne vår pastor 
da vi bodde tre år utenfor 
Chicago: pastor Andrew 
Koschmann (nå i Holy Cross i 
Los Gatos, California). Dette 
ble noen åndelige oaseår 
for meg. Hans prekener traff 
meg alltid. Han kunne ha tre 
gudstjenester en søndag, og 
jeg kunne gladelig sitte på 
alle tre for å høre prekenen på 
nytt. Jeg hadde bare en kritisk 
merknad: «Du kan godt preke 
lenger.» Prekenene hans finnes 
på nett på menighetens nettsted: 
holycrosslosgatos.com/sermons.

http://holycrosslosgatos.com/sermons
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HVOR GOD
PREDIKANT ER DU, ELLER HVOR GOD KAN DU BLI?

En amerikansk prestevenn, Mark 
Schulz, fortalte meg med et 
smil at en undersøkelse i USA 
viste at flertallet av amerikanske 
prester mente de var over 
gjennomsnittet gode til å preke. 
Selv tenkte jeg om meg selv som 
ung prest at jeg var en ganske 
god predikant. Nå vet jeg ikke 
lenger om det er så storslått det 
jeg gjør. Men jeg gjør så godt jeg 
kan, og det får være godt nok.

Gjør du så godt du kan og søker 
evaluering og hjelp, så er det 
godt nok. Vil Gud ha det bedre, 
får han sende engler til å tale. 
Men han har ikke valgt engler, 
men menn til å bli trenet, prøvet 
og sendt ut for å preke Guds ord 
med kirkens fullmakt.

Folk kan gå lei en predikant og 
ønske variasjon. Etter 12 år som 
prest samme sted fikk jeg slik 
tilbakemelding. Går det an å gi 
variasjon mellom forskjellige 
prester, så er jo det fint, men det 
er en luksus som ikke alle kirker 
har. Samtidig er det faktisk noen 
mennesker som foretrekker at 
det er den samme predikanten 
hver søndag. 

Det er viktig å merke seg at det 
ikke er en entydig sammenheng 
mellom hvem som preker og 
hvor mange som kommer 
til kirken. Børre Knudsen var 
etter min mening den største 
predikanten i min levetid. I 
Balsfjord kom det en håndfull folk 
til gudstjeneste i hans menighet. 
Hvorfor kom ikke folk i busser fra 
Tromsø? Hvorfor var det ikke satt 
opp charterfly fra andre steder i 
landet for å høre ham?

Om Børre Knudsen kunne tale 
til en liten gruppe, så kan ikke 
jeg kreve mer. Jeg kan holde 
gudstjeneste der vi er totalt to 
eller tre til sammen. Mitt mål er 
å preke slik at den som kom er 
glad for at han eller hun kom til 
kirken. Slik at Gud talte til dem.

NOEN VIL 

IKKE HØRE
BUDSKAPET 
Prestesønnen Jacob Appell 
fortalte meg: «Jag kunde inte 
höra. Eller om jag inte ville. Sen 
var det en hjälp att lyssna på 
andra präster när jag blev äldre, 
höra evangelium med andra 
ord, och så att jag också kunde 
höra min pappas predikningar 
med andra öron.» Nå er han selv 
blitt dyktig prest i den svenske 
Misjonsprovinsen.

Noen ganger går du inn i 
en oppgave der du vet at 
konsekvensen er at enkelte ikke 
vil lytte til dine prekener. «Én 
må være loven og én må være 
evangeliet», sa forkynneren 
Gunnar Elstad på en skolelagsleir 
der vi hadde fått problemer med 
disiplinen. Hva mente han? Om 
alle lederne skulle gå rundt og 
kjefte på problemdeltakerne, 
så ville ingen få en relasjon til 
dem som kunne brukes til å 
fortelle bråkebøttene om Jesus. 
Løsningen ble at et par stykker 
skulle være «loven» og ta seg av 
all kjeftingen og korrigeringene, 
og så skulle resten av lederne la 
være å irettesette deltakerne. De 
skulle få være i evangeliets rolle, 
holde andakter som ble lyttet til 
osv. 

Men også ellers i menighets- og 
kirkearbeid kan predikanten 
inneha roller der en må fatte 
beslutninger, ta oppgjør og 
sette grenser som enkelte ikke 
liker. Resultatet kan bli at de som 
reagerer, ikke lenger får noe ut 
av prekenen, uansett hvor god 
den måtte være. Sånn er det 
bare. Til syvende og sist er vi 
ansvarlige overfor Gud, både 
med våre prekener og våre 
embetsutøvelser i de rollene 
og oppgavene vi har i kirke og 
menighetsliv. Så får vi bare leve 
med at enkelte ikke får med seg 
budskapet i våre prekener.

For noen kan det å være på ferie 
og gå på søndagsgudstjeneste 
i en søsterkirke være et godt 
avbrekk. «Det er toppen», sa 
presten Sol Grosskopf til meg 
i Minnesota, «når jeg er på 
ferie og kan gå anonymt inn i 
en søstermenighet, sette meg 
bakerst, høre en sunn og god 
preken som gir næring til troen, 
få nattverdens sakrament, og ha 
null peiling på de kranglene som 
trolig utspilelr seg på bakrommet 
mellom grupper også i denne 
menigheten.»
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Frelst
U N D E R  E N  K J E D E L I G  P R E K E N 

Det er forskjell på å preke godt og å preke engasjerende.

Du kan finne andre bøker som forteller deg teknikker for å holde 
forsamlingens oppmerksomhet. En engasjerende og spennende 
preken er på en måte som julegavepapiret rundt en pakke. Det skaper 
forventninger hos den som får gaven. Men det går an å pakke pent 
inn en innholdsløs gave. Dette heftets hovedfokus er ikke å hjelpe 
deg med å holde en spennende preken. For det er ikke slik at en 
engasjerende og spennende preken gjør at mennesker kommer til tro 
på Jesus som sin Herre og frelser.

Det er Gud selv som ved sin Hellige Ånd skaper troen i 
menneskehjerter når de hører en bibelsk sann og rett preken. 
Gud har noe han vil si til den enkelte, og noe han vil si til et 
menighetsfellesskap.

Alle jeg kjenner vil selvfølgelig holde en preken som er spennende 
og engasjerende for tilhørerne. En spennende preken er som pent 
innpakningspapir. Det gir mottakeren lyst til å følge med og ta imot. 
Bak dette innpakningspapiret løftes Guds ord frem av Gud selv i form 
av lovens dømmende ord og evangeliets uforbeholdne gave. 

Min erfaring er at troen vokser frem over tid ved å høre prekener. Men 
i et par tilfeller har jeg observert en nærmest plutselig fødsel av kristen 
tro som følge av kristen forkynnelse, og i begge tilfeller var prekenen 
hva jeg vil kalle «kjedelig». Jeg mener overhodet ikke at dette peker på 
en «regel» om at prekenen må være kjedelig for å virke, men det var 
en tankevekkende opplevelse.

«Om noen blant dere mangler visdom, skal 
han be til Gud, som villig og uten å bebreide 
gir til alle, og han skal få.» (JAK 1,5)

BE
En bønn etter Guds hjerte vil han 
høre. Han vil gjerne at hans ord 
skal prekes rett og bli tatt imot 
i tro. Hva vil han at du skal løfte 
frem i prekenen til menigheten 
og forsamlingen?

Og er det vanskelig 
å preke? Du kan be 
om Guds hjelp. Det 
gjorde jeg. Jeg var 
halvveis gjennom 
teologistudiet. Jeg 
hadde andakter fem ganger i året 
på ungdomsleirer, og tilhørerne 
sovnet. Til Gud sa jeg at om han 
ikke hjalp meg med forkynnelsen, 
så kunne jeg ikke bli prest. På 
den tiden leste jeg «Lov og 
evangelium i forkynnelsen» av 
Wisløff. Så ble jeg invitert på en 
pinseleir for skolelaget i Gressvik. 
Fra og med den pinseleiren var 
det som om jeg var kommet inn 
i et nytt rom, inn i forkynnelsens 
rom. Jeg hadde noe å dele, og 
tilhørerne fulgte med og tok 
imot.

Gud behandler alle forskjellig. 
Min og din vei er ulik. Men vi er 
alle hans barn, og han vil vi skal 
be til ham om det som ligger oss 
på hjertet.
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ØVRIGE EMNER 
 I STIKKORDSFORM

Om ingen forteller deg hva du 
skal tale over, kan du fort bruke 
mer tid på å finne hva du skal 
tale over, enn arbeidet med selve 
talen. Det er flere muligheter til 
raskere å få bestemt deg for hva 
du vil ta opp. For eksempel:
 › forbedre enn tidligere tale.
 › tale over et emne/tekst som du 

er opptatt av.
 › tale over en av lesetekstene 

for sist søndag. Kirkeåret 
spenner over et stort og godt 
bibelpensum, og beskytter 
taleren fra å søke sine 
favorittemner om og om igjen.

Den psykiske og mentale 
tilstanden til en tilhører påvirker 
hvordan han/hun oppfatter 
prekenen. Selv har jeg undret 
meg over en mulig sammenheng 
mellom selvbilde og hvordan 
lov og evangelium virker i 
forkynnelsen. Kan det være at 
den som strever med selvbildet, 
trenger å høre evangeliet med 
dobbelt styrke fordi loven 
nærmest blir forsterket av 
personens mottakerapparat, 
og vil i praksis overdøve 
evangeliebudskapet i talen? Hvis 
dette stemmer, så kan det bety 
at en må legge ekstra vekt på 

evangeliet. Dette er i så fall noe 
en må ha øye for, slik at også de 
med lavere selvbilde får høre 
evangeliet.
Din egen psykiske og mentale 
tilstand påvirker faktisk også din 
preken.

En tale kan bli for god. Nå er 
dette neppe noen bekymring 
eller problem for en ung 
prestestudent, men er du 
virkelig flink med ord, så må 
din ordbriljans temmes for at 
den ikke skal komme i veien 
for forkynnelsen av Guds ord. 
Min egen praktikumsrektor, 
senere biskop Skjevesland, var 
en ordkunstens Maradona i sine 
prekener. Som MF-rektor Haanes 
sa i sitt minneord om ham: 
«Han var god med ord, nesten i 
overkant noen ganger.»

ETTERORD 
TIL EN TILHØRER 
Nå skriver jeg til deg som hører 
på en av disse prestene og 
prestestudentene som dette 
heftet er skrevet til. Er du ikke 
fornøyd med prekenen? 

Jeg kan garantere deg: Han 
ønsker å tale godt. Det finnes 
ingen som ikke vil, ingen som 
ikke gjør det som står i deres 
makt for å tale godt. På dette 
ene punktet er det gamle og det 
nye mennesket i oss fullstendig 
enige. Det gamle mennesket 
elsker å bli roset for sin preken, 
og ønsker derfor å preke godt. 
Det nye mennesket elsker å gi 
tilhørerne Guds ord, som holder 
troen oppe, og som skaper tro 
i et vantro hjerte. Ingen ting er 
flottere enn om talen kan være 
Guds redskap til å frelse et 
menneske.

Kan det være at du er så heldig å 
være bortskjemt med predikanter 
som prekte slik at det traff deg på 
en spesiell måte? Vi får dessverre 
ikke alle like mye ut av samme 
predikant. Men det avgjørende 
spørsmålet er ikke om 
forkynnelsen er spennende, men 
om den er i tråd med Bibelen. I 
så fall skal du takke din Gud og 

være tilfreds og takknemlig. 

Så hva kan du gjøre om det er 
noe du savner? Be for han som 
preker. Ta med deg bibel og 
notatbok for å ta til deg aktivt av 
det Guds ord som prekes. Gi ham 
tid og vær velvillig.

Men er det noe som ikke har 
bibelsk dekning i forkynnelsen, 
så har du bibelsk fullmakt til å 
ta en samtale med predikanten 
etterpå og dele din innvending. 
Det er det vi kaller «det myndige 
lekfolk», og er noe vi vil ha i alle 
våre menigheter. 
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F R A  H U S T A V L E N E  I  L U T H E R S 
L I L L E  K A T E K I S M E  –  de lutherske 
kirkers forpliktende bekjennelsesdokument

ORD TIL HAN SOM SKAL PREKE
TIL BISKOPER, PRESTER OG PREDIKANTER

«En tilsynsmann må være uklanderlig, én kvinnes mann, nøktern, 
besindig, høv!isk, gjestfri, dyktig til å lære andre, ikke drikkfeldig eller 
voldsom, men overbærende, ikke kranglevoren eller pengekjær. Han 
skal kunne lede sitt eget hus på en god måte, så hans barn viser lydighet 
og respekt. Dersom han ikke klarer å lede sitt eget hus, hvordan kan han 
da ha omsorg for Guds menighet? Han må ikke være nyomvendt.» (1 
Tim 3,2–6)

ORD TIL DEN SOM HØRER PREDIKANTEN
HVA TILHØRERNE SKYLDER SINE LÆRERE OG SJELESØRGERE

Spis og drikk det de byr dere! For en arbeider er sin lønn verd. (Luk 
10,7). Herren har bestemt at de som forkynner evangeliet, skal leve av 
evangeliet. (1 Kor 9,14). Den som blir undervist i ordet, skal la læreren 
få del i alle goder. Ta ikke feil, Gud lar seg ikke spotte. (Gal 6,6–7). Eldste 
som er gode menighetsforstandere, fortjener dobbelt belønning, 
fremfor alt de som arbeider med forkynnelse og undervisning. For 
Skriften sier: Du skal ikke sette mulebånd på en okse som tresker, 
og: Arbeideren er sin lønn verd. (1 Tim 5,17–18). Vi ber dere, brødre, 
å vise dem anerkjennelse som arbeider blant dere, de som er deres 
forstandere i Herren og formaner dere. Dere skal elske dem og sette 
dem overmåte høyt på grunn av den gjerning de har. Og hold fred 
med hverandre! (1 Tess 5,12–13). Vær lydige mot deres ledere, og rett 
dere etter dem! For de våker over deres sjeler og skal en gang avlegge 
regnskap. Sørg for at de kan gjøre det med glede, uten å sukke. Ellers 
blir det ikke til gagn for dere. (Hebr 13,17).



SØNDAGENS 

Nye, reviderte tekstrekker 
FINN DEM OGSÅ ENKELT PÅ
WWW.SØNDAGENSTEKST.NO
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Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid: 
Revidert tekstordning 2020

Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid 
har utarbeidet en justering av tekstrekkene som 
benyttes i Den norske Kirke. Grunnen til det 
er at disse tekstrekkene utelater tekster som 
folkekirken av ulike årsaker ikke ønsker å ha med. 
Dels skjer det ved at tekster om enkelte etiske 
og dogmatiske spørsmål helt utelates, dels ved 
at tekster kortes ned slik at de ikke begynner 
før etter at det som ikke ønskes, eller før det 
begynner.

Det er en uuttalt tekstboktradisjon i Den norske 
kirke å ikke berøre tema som kvinnelige prester, 
homofili, og (delvis) underordning i tekstene. 
Vi mener at menigheten bør bli kjent med 
bibelstoffet om disse spørsmålene. Det er en 
fortielsestradisjon som lukker deler av Bibelen i 
kirkerommet. Spørsmålet om polygami, og læren 
om den dobbelte utgang av dette livet er på 
vei inn i denne fortielsestradisjonen. Vi må ikke 
unnlate å lese de såkalt «vanskelige» tekstene.

Vi har i størst mulig grad søkt å holde fast ved 
folkekirkens tekstrekker, men søkt å justere 
disse slik at hele Guds råd skal kunne bli lest og 
forkynt. Tekstlengden kan være en utfordring, 
vi har likevel valgt å ta mer hensyn til å få med 
meningsinnholdet enn å få korte lesninger. Med 
Bibler medbrakt eller til utdeling, vil det dessuten 
kunne legges til rette for at gudstjenestedeltakerne 
kan følge med under lesningen.

Der det er endringer står Den norske kirkes tekst 
oppført etterpå i parentes (). Parenteser i deler av 
en bibelhenvisning betyr at predikanten velger 
mellom ulike avgrensninger uten at det betyr at 
han velger fri tekst. (De reviderte tekstrekkene og 
informasjon om Nettverk for evangelisk-luthersk 
kirkesamarbeid finnes her: kirkenett.net)

JAN BYGSTAD
Prest i DELK

ALF DANBOLT
Prest i LKN og

rektor for AdFontes

http://kirkenett.net
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1. søndag i adventstiden

I

Salme 24,1–10

Rom 13, 11-14
(Rom 13,11–12 )

Matt 21,1–11

II

Jes 59,20.21
(Jes 61,1–3 )

Åp 5,1–14
(Åp 5,1–5 )

Luk 4,16–22a

III

Jes 12,1–6

Åpb 3,14-22
(Åp 3,19–22 )

Matt 21,10–22
(Matt 21,10–17 )

SØNDAGENES TEKSTER 
Der Den norske kirkes tekst er forskjellig står den oppført etterpå i 
parentes ().

Adventstiden
2. søndag i adventstiden

I

Salme 93
(Salme 33,18–22)

2Pet 3:8-15
(Hebr 6,13–19a)

Matt 24,3-14
(Joh 14,1–4)

II

Jes 65,17–19

1 Kor 15,50–58
(1 Kor 15,50–57 )

Luk 21,25–36
(Luk 21,27–36 )

III

Jes 2,1–5 

Hebr 10,35–39 

Luk 12,35-40
(Joh 16,21–24)

3. søndag i adventstiden

I

Jes 35,1–10 

1 Kor 3,18–23

Matt 11,2–11

II

Jes 40,1–5

Jak 5,7–11
(Jak 5,7–8)

Luk 3,7–18

III

Mal 4,4–6  

2 Pet 1,19–21 

Joh 5,31–40
(Joh 5,31–36)

4. søndag i adventstiden

I

Rut 4,13–17

Rom 15,8–13 

Luk 1,46–55 

II

Mika 5,1–4a 

Fil 4,4–9
(Fil 4,4–7)

Luk 1,39–45

III

Sef 3,14–17

2 Kor 1,18–22

Matt 1,18–25

Stefanusdag / 2. juledag

I

Jer 31,15–17  

Apg 7,52–60  

Matt 2,16–23  

II

Salme 86,11–17

Apg 6,7–15
(Apg 6,8–15)

Matt 10,16–23
(Matt 10,16–22 )

III

Klag 3,52–57  

Fil 1,27– 2,4
(Fil 1,27–30)

Joh 16,1–4a

Juletida
Julaften

A

Jes 9,1-7
(Jes 9,1a.2.6-7)

1 Joh 1,1-4

 Luk 2,1-20

Juledag

A

Jes 9,1-7
(Jes 9,1a.2.6-7)

1 Joh 1,1-4

 Luk 2,1-20
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Romjulssøndag

I

Salme 1,1–6

1 Tim 3,14-16
(1 Tim 3,16)

Matt 2,13–15 

II

2 Mos 1,15–21

Apg 7,17–22 

Luk 2,36–39
(Luk 2,36–38)

III

Jes 66,10–13 

Rom 11,33–36  

Luk 2,25–35

Nyttårsdag / Jesu navnedag

I

4 Mos 6,22–27 

Fil 2,5–11

Luk 2,21 

II

Salme 103,13–18

Apg 4,8–12

Matt 1,20b–21 

III

Salme 72,6-14.17-19
(Salme 72,17–19)

Rom 10,6–13
(Rom 10,8b–13)

Matt 18,19–20

Åpenbaringstida
Kristi åpenbaringsdag

I

Jes 60,1–6

Ef 3,1–7

Matt 2,1–12

II

Jes 49,1–7

Rom 15,1–7
(Rom 15,4–6)

Luk 2,40–52

III

Jes 51,4–8

2 Kor 4,1–6

Joh 12,42–50
(Joh 12,42–47)

2. søndag i åpenbaringstiden

I

Jes 42,1–7
(Jes 42,1–6)

Apg 18,24–19,7 

Matt 3,13–17

II

2 Mos 1,22–2,10

Ef 1,7–14
(Ef 1,7–12)

Mark 1,1–11
(Mark 1,3–11)

III

Jes 53,6–12
(Jes 53,6–9)

Kol 1,15–20 

Joh 1,29–34

3. søndag i åpenbaringstiden

I

1 Mos 1,26–31 

Åp 21,1–11
(Åp 21,1–6)

Joh 2,1–11

II

Jes 55,1–7
(Jes 55,1–3)

Åp 22,16–17

Joh 4,4–26

III

2 Mos 3,13–15

1 Kor 8,5–6

Joh 1,15–18

5. søndag i åpenbaringstiden

I

1 Mos 15,1–6

Rom 4,1–8

Mark 2,1–12

II

Salme 107,1. 23–32
(Salme 107,23–32)

2 Kor 1,3–11
(2 Kor 1,8–11)

Matt 14,22–36
(Matt 14,22–34)

III

Salme 103,1–6

Jak 5,13–20

(Jak 5,13–16)
Joh 5,1–15

4. søndag i åpenbaringstiden

I

Salme 146,1–10

Rom 16,25–27

Luk 18,35–43 

II

2 Mos 3,7–12; 4,10–16
(2 Mos 3,10–12; 4,10–16)  

Rom 9,13–24 
(Rom 9,20–24)  

Joh 9,1–11.(12-35a) 35b–41   
(Joh 9,1–7.35b–38) 

III

Ordsp 14,21–22.25.31

Fil 1,20 

Luk 13,10–17

6. søndag i åpenbaringstiden

I

Salme 126,1–6

Fil 1,2–6 

Joh 6,63–69

II

Salme 119,80–83

Kol 1,24–2,3
(Kol 1,24–29)

Luk 12,35–40

III

Ordsp 4,18–27

Åp 22,12–21
(Åp 22,12–17)

Mark 13,14–27
(Mark 13,21–27)
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Såmannssøndag

I

Jes 55,8–13

Hebr 4,12–13

Luk 8,4–15

II

Jer 20,7–9

Rom 10,13–17

Mark 4,26–34

III

5 Mos 6,1–9

2 Tim 1,1–5; 3,14–17

Matt 13,24–30 & 36b-43   
(Matt 13,24–30)

Fastelavnssøndag

I

Høys 8,6–7 

1 Kor 13,1–7 

Joh 17,20–26 

II

Jes 53,1–5 

1 Kor 1,18–25

Joh 12,20–33

III

Jes 52,13–15

1 Tim 2,1–6 
(1 Tim 2,1–6a)

Luk 18,31–34

Kristi forklarelsesdag

I

2 Mos 33,18-23  
(5 Mos 18,15–18)

Åp 1,9–18 

Matt 17,1–13  
(Matt 17,1–9)

II

2 Mos 3,1–6

2 Pet 1,16–18 

Mark 9,2–13 

III

2 Mos 34,27–35

2 Kor 3,(4)12–18
(2 Kor 3,12–18) 

Luk 9,28–36

Askeonsdag

I

Joel 2,12-13 

1 Pet 3,18-4,2 

Matt 6,1-6.16-18 

II

Jona 3,2-10
 (Jona 3,3-10)

2 Pet 1,5-11 

Matt 12,38-42 

III

Jes 58,4-10   

Apg 13,1-4;14,22-23

Mark 2,18-20 

Søndag før faste Fastetida

1. søndag i fastetiden 

I

1 Mos 2,8–9; 3,1–8 

Jak 1,12–16

Matt 4,1–11

II

1 Mos 4,1–7 

1 Kor 10,(1-5) 6–13   
(1 Kor 10,10–13)

Matt 16,21–23 

III

2 Sam 12,1–10 

Hebr 5,1–10  
(Hebr 5,7–9)

Matt 26,36–45

3. søndag i fastetiden 

I

1 Sam 18,6–14

Ef 5,1–14 
(Ef 5,1–2.8–11)

Luk 11,14–28 

II

Job 2,1–10 

Ef 6,10–18

Mark 9,17–29

III

Sak 3,1–5 

2 Kor 12,7–10

Luk 22,28–34

2. søndag i fastetiden 

I

1 Mos 32,24–31
(1 Mos 32,24–30)

Jak 1,2–8

Matt 15,21–28 

II

1 Mos 3,8–19
(1 Mos 3,8–15)

Rom 5,12–21
(Rom 5,17–19)

Luk 7,36–50   

III

Jer 3,12-14 
(Jes 55,1–7)

2 Kor 6,1–10 

Luk 13,22–30

4. søndag i fastetiden 

I

1 Mos 22,1–18  
(1 Mos 22,1–14)

Hebr 4,14–16

Joh 11,45–53 

II

4 Mos 21,4–9  

2 Kor 5,18–21

Joh 3,11–16 

III

5 Mos 8,1–6 
(5 Mos 8,2–3)

1 Kor 10,16–17 

Joh 6,24–40
(Joh 6,24–36)
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Maria budskapsdag

I

Jes 7,10–14

Gal 4,4–7 

Luk 1,26–38 

II

Jer 33,14–17 

Ef 1,3–6 

Luk 1,46–55

III

1 Sam 1,21–28 

Apg 16,12–15 

Luk 1,39–45 

Skjærtorsdag

I

2 Mos 12,1-14
(2 Mos 12,1.3–8.11–14)

1 Kor 5,6b–8

Matt 26,17–30 

II

Jer 31,31–34 

Hebr 10,12–25
(Hebr 10,19–25)

Luk 22,14–23  

III

Salme 116,1–14

1 Kor 11,23–32 
(1 Kor 11,23–26)

Joh 13,1–17

Palmesøndag

I

Jes 56,6–8 
(2 Mos 12,21–28)

Ef 2,11–18
(Ef 2,12–18)

Joh 12,20–33 
(Joh 12,12–24)

II

Salme 45,2-8 
(Jes 56,6–8)

Rom 3,19–31
(Rom 3,21–26)

Matt 26,6–13 

III

Sak 9,9–10  

Fil 2,5–11

Joh 12,1–13

Langfredag

I Matt 26,30–27,56 
(Matt 26,30–27,50)

II Mark 14,26–15,41
 (Mark 14,26–15,37)

III Luk 22,39–23,49
(Luk 22,39–23,46)

IV Joh 18,1–19,42

Påskenatt  / Ottesang

A

1 Mos 1,1-5;1,26-2,2 og
2 Mos 14,1-22

Rom 6,1-11
(Rom 6,3-11)

 Mark 1

Påskedag 

I

Salme 118,1-2,14–29   
(Salme 118,14–24)

1 Kor 15,1–11

Luk 24,1–9 

II

Jes 52,7–10

Rom 14,7–9 

Matt 28,1–10 

III

Hos 6,1-3
(2 Mos 15,1–3)

Kol 2,6–15 
(Kol 2,12–15)

Joh 20,1–10

3. søndag i påsketiden

I

Esek 34,11–16
eller Apg 2,36–41

1 Pet 2,18–25
(1 Pet 2,20–25)

Joh 10,11–18 

II

Esek 34,23–31
eller Apg 3,12–21

Hebr 13,20–21 

Joh 10,1–10

III

Salme 23,1–6
eller Apg 5,27–42

1 Pet 5,1–4   

Mark 6,30–44 

2. søndag i påsketiden

I

Jes 43,10–13
eller Apg 1,1–5

1 Kor 15,12–21 

Joh 21,1–14 

II

Jer 31,1–6
eller Apg 1,1–5

1 Joh 5,1–5 

Joh 21,15–19  

III

Jes 45,1–8 
(Jes 45,5–8)
eller Apg 1,1–5

1 Pet 1,1–9 
(1 Pet 1,3–9)

Joh 20,24–31 

4. søndag i påsketiden

I

Jes 54,7–10
eller Apg 9,36–43 

Fil 3,12–16
(Fil 3,12–14)

Joh 16,16–22

II

Jes 43,16–21
eller Apg 9,1–19

Åp 2,1–7 

Joh 13,30–35

III

Jes 40,26–31
eller Apg 8,26–40
(Apg 8,26–39)

2 Kor 4,14–18

Joh 14,1–12
(Joh 14,1–11)

Påsketida
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5. søndag i påsketiden

I

Hos 14,5–9
eller Apg 4,32–35

Rom 11,13–24  
(Rom 11,13–20)

Joh 15,1–8 

II

1 Kong 17,8–16 
eller Apg 2,42–47

Rom 12,1–5  
(Rom 12,1–3)

Luk 13,18–21

III

1 Kong 8,12–13.27–30
eller Apg 11,1–18

Ef 2,17–22 

Joh 17,6–19  
(Joh 17,6–11)

Kristi himmelfartsdag

I

Salme 110,1–4
(Salme 110,1–3)
eller Apg 1,1–11

Ef 4,1–10
(Ef 4,7–10)

Mark 16,15–20
(Mark 16,19–20)

II

Dan 7,13–14
eller Apg 1,1–11

Rom 10,6–10 

Luk 24,46–53 

III

1 Sam 2,1–10 
(1 Sam 2,1–9)
eller Apg 1,1–11

Ef 1,15–23   (Ef 1,17–23)

Joh 17,1–5

6. søndag i påsketiden

I

Jer 29,10–14
eller Apg 16,25–40

1 Joh 5,13–15 

Luk 18,1–8 

II

Dan 9,15–19 
(Dan 9,17–19)
eller Apg 4,23–31

3 Joh 11 

Matt 7,7–14 
(Matt 7,7–12)

III

1 Kong 3,5–14
eller Apg 12,1–17 

Ef 3,14–21 

Matt 6,5–15 
(Matt 6,7–13)

Søndag før pinse

I

Hag 2,3–9 
eller Apg 1,12–14

1 Pet 4,7–11

Joh 15,15–27 
(Joh 15,26–27)

II

Sak 14,6–9
eller Apg 26,1–3.20–29

Åp 21,10-11a. 22–27 
(Åp 21,22–27)

Joh 3,16–21 

III 

1 Kong 19,1–13 
(1 Kong 19,3b–13)
eller Apg 24,10–21

1 Joh 5,6–12 

Joh 16,12–15

Treenighetssøndag

I

5 Mos 6,4–9

1 Pet 2,4–10 

Matt 28,16–20

II

1 Mos 18,1–8 

Rom 11,25–36 
(Rom 11,33–36)

Luk 10,16–24 
(Luk 10,21–24)

III

Jes 6,1–8 

Apg 17,22–34 

Luk 24,45–49 
(Luk 24,45–48)

2. søndag i treenighetstiden

I

2 Mos 14,13–22
(2 Mos 14,15–22)

Tit 3,4–7

Matt 3,11–12 

II

Salme 67,1–8
(Salme 67,2–6)

Gal 3,23–29 

Joh 3,26–36
(Joh 3,26–30)

III

Esek 36,25–29a 

Rom 6,1–11 (Rom 6,3–8)

Joh 3,1–15 (Joh 3,1–13)

Pinsedag  

I

1 Mos 2,4–9

Apg 2,1–11
eller Rom 8,9–17 
(Rom 8,9–11)

Joh 20,19–23 

II

1 Mos 1,1–5 

Apg 2,1–11
eller 1 Kor 12,12–13

Joh 14,15–21

III

1 Mos 11,1–9 

Apg 2,1–11
eller Rom 5,1–5

Joh 14,22–29
(Joh 14,23–29)

2. pinsedag

I

Joel 3,1–5 
(Joel 3,1–2)

Apg 10,34–48 

Joh 16,5–15 
(Joh 16,5–11)

II

Jes 44,1–5 
(Jes 44,3–5)

Apg 11,19–26 

Joh 6,41–47 
(Joh 6,44–47)

III

2 Mos 17,1–7 

Apg 15,1–12 
(Apg 15,1–11)

Joh 7,37–39 

Pinse

Treenighetstida



52
P R E K

53
P R E K

3. søndag i treenighetstiden

I

Jes 25,6–9 

Åp 19,5–9

Luk 14,15–24 

II

Jes 50,4–5 

Rom 8,28–30

Joh 1,35–51 

III

1 Sam 1,9–18 

1 Joh 2,28 - 3,3
(1 Joh 3,1–3)

Mark 10,13–16 

5. søndag i treenighetstiden

I

Jer 23,16–24 

1 Joh 4,1–6 

Matt 7,15–20 

II

Ordsp 7,1–3

1 Kor 3,10–18

Matt 7,21–29 

III

Jer 6,16–19 

Gal 1,6–9 

Matt 18,12–18 

4. søndag i treenighetstiden

I

1 Mos 25,27–34 

1 Kor 9,24–27 

Mark 10,17–27  

II

Jos 24,19–24 

Ef 2,1–10 

Matt 16,24–27 

III

Salme 22,8–12 

1 Tess 2,5–13 

Matt 9,35–38

Aposteldagen / 6. søndag i 
treenighetstiden

I

1 Mos 12,1–4 

Rom 1,1–6 
(Rom 1,1–7)

Luk 5,1–11

II

Jer 1,4–10

Apg 20,24–32
(Apg 20,24–32)

Matt 16,13–20 

III

Jes 66,18–19 

Apg 9,1–20
(Apg 9,1–19)

Mark 3,13–19

7. søndag i treenighetstiden

I

1 Mos 16,1–16 
(1 Mos 16,1–13)

1 Joh 4,7–10

Luk 15,1–10 

II

Ordsp 30,7–9 

1 Tim 6,6-10 og 17–19 
(1 Tim 6,17–19)

Luk 19,1–10 

III

Salme 8,2–10

1 Kor 1,26–31 

Mark 5,25–34 

9. søndag i treenighetstiden

I

Hos 6, 1-3 og  4:1-3 
(Hos 6,1–3)

Rom 8,31–39 

Matt 11,25–30 
(Matt 11,28–30)

II

Salme 145,8–18
(Salme 145,9–16)

1 Kor 4,1–5 
(1 Kor 4,3–5)

Joh 8,2–11 

III

1 Mos 4,8–15 

Rom 14,10–13 

Luk 6,36–42

8. søndag i treenighetstiden

I

2 Mos 32,1–4.30–35 

1 Joh 2,15–23 
(1 Joh 2,15–17)

Matt 6,19–24 

II

2 Mos 36,2–7

2 Kor 8,9–15 

Mark 12,37b–44

III

Jos 22,1–6

Fil 1,9–11 

Mark 12,28–34 

10. søndag i treenighetstiden

I

Salme 32,1–11

1 Pet 3,8–17 
(1 Pet 3,8–13)

Luk 5,27–32

II

1 Mos 50,14–21 

2 Kor 13,11–13   

Matt 18,21–35 

III

1 Mos 33,1–11 

Ef 4,22–32 
(Ef 4,29–32)

Mark 11,22–26 
(Mark 11,25–26)
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11. søndag i treenighetstiden

I

Jes 64,5–65,2 
(Jes 64,6b–65,2)

Rom 9,1–5; 10,1–4 
(Rom 9,2–5; 10,1–4)

Matt 23,34–39 
(Matt 23,37–39)

II

2 Mos 20,1–17

Gal 5,1–6

Mark 2,23–28

III

1 Mos 21,9–13 

Rom 8,1–11 
(Rom 8,1–4.14–18)

Joh 8,31–36

13. søndag i treenighetstiden

I

Salme 92,2–6.13–16 

1 Kor 12,4–11  

Matt 25,14–30 

II

2 Krøn 1,7–12  

Ef 4,11–16

Luk 12,41–48

III

2 Mos 18,13–24 

Apg 6,1–7 

Joh 15,13–17 

12. søndag i treenighetstiden

I

Neh 9,19–21

Hebr 13,5–6

Matt 6,24–34

II 

Ordsp 31,10-12. 25-31 
(Jes 49,13–16)

1 Tim 2,8-15 
(2 Kor 9,1–8)

Luk 8,1–3 

III

4 Mos 13,17–27 

Rom 1,16–17  

Joh 4,27–42 
(Joh 4,27–30.39–43)

Vingårdssøndag / 14. søndag i 
treenighetstiden

I

Jes 27,2–6

1 Kor 1,1–10   (1 Kor 1,1–3)

Matt 20,1–16

II

5Mos 8,7-18   (5 Mos 
8,7.11–18)

1 Kor 3,4–11    

Luk 17,7–10 

III

Jer 9,23–24 

Fil 3,7–14 

Matt 19,27–30

15. søndag i treenighetstiden

I

Mika 6,6–8 

Fil 1,9–11  

Matt 5,38–48

II

2 Mos 19,1–6

Fil 4,10–14

Luk 10,38–42

III

Rut 1,7–19
(Rut 1,7–11.16–19a)

1 Kor 13,7–13

Joh 15,9–12

17. søndag i treenighetstiden

I

Job 19,21–27 

2 Tim 1,7–12 

Joh 11,17– 46 
(Joh 11,17–29 og/eller 
30–46)

II

1 Kong 17,17–24 

1 Kor 15,35–45 

Luk 7,11–17

III

Esek 37,1–14 
(Esek 37,1–5.10–14)

Fil 1,20–26

Mark 5,35–43 

16. søndag i treenighetstiden

I

Salme 40,2–6 

Rom 8,18–27 
(Rom 8,19–23)

Mark 7,31–37

II

Salme 13,1–6 
(Salme 13,2–6)

1 Pet 4,12–19 

Matt 5,10–12 

III

Ordsp 9,1–6 
(Ordsp 9,1–5)

1 Kor 1,18–25 

Matt 11,16–24 
(Matt 11,16–19)

18. søndag i treenighetstiden

I

Jes 53,1–5

Hebr 2,10–18

Matt 8,14–17

II

1 Kong 8,41–43

Rom 15,25–33

Matt 8,5–13

III

Salme 38,10–16

1 Joh 4,11–17 
(1 Joh 4,11–16)

Mark 1,40–45
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19. søndag i treenighetstiden

I

Salme 36,6–11 

Gal 5,16– 6,2 
(Gal 5,16–26)

Matt 5,17-26 
(Matt 5,20–26)

II

5 Mos 30,11–16 
(5 Mos 30,11–15)

Rom 1,18-32 
(Rom 2,13–16)

Joh 7,14–17 

III

1 Sam 3,1–11 

1 Kor 9,19–23

Luk 9,57–62 

21. søndag i treenighetstiden

I

Jer 29,4–7 

Rom 13,1–7 

Matt 22,15–22 

II

5 Mos 15,7–11 
(5 Mos 15,7–8.10–11)

1 Joh 3,14–24   (1 Joh 
3,16–18)

Luk 16,19–31 

III

Fork 5,9–14 

1 Tim 6,6–16 
(1 Tim 6,6–12)

Luk 12,13–21 

20. søndag i treenighetstiden

I

1 Sam 18,1–4 

Hebr 13,1–6 
(Hebr 13,1–3)

Joh 11,1–6 
(Joh 11,1–5)

II

1 Mos 2,18–25

Ef 5,21–33 
(Ef 5,31–33)

Matt 19,3-9 
(Mark 10,2–9)

III

Rut 2,8–11

Ef 6,1–4   

Matt 18,1–11

22. søndag i treenighetstiden

I

Fork 4,17–5,6 

Jak 3,2–12 
(Jak 3,7–12)

Matt 12,33–37 

II

Ordsp 6,20–23a 

Fil 2,1–4

Joh 12,34–43 
(Joh 12,35–36)

III

3 Mos 19,1–2.16–18.33–34 

Jak 2,1–10 
(Jak 2,1–9)

Luk 10,25–37 

23. søndag i treenighetstiden

I

Jes 1,12–19 
(Jes 1,16–19)

2 Tess 1,10b–12

Mark 10,28–45 
(Mark 10,28–31)

II

Salme 73,23–28 

2 Kor 5,1–10 
(2 Kor 5,4–10)

Joh 5,19–29 
(Joh 5,24–29)

III

Jes 51,11–16 

1 Tess 4,13–18

Matt 24,35–44

Bots– og bønnedag
(siste søndag i oktober)

I

Jer 18,1–10 

Rom 2,1–11 

Luk 13,22–30 

II

Jes 59,1–4

1 Joh 1,5–2,2 
(1 Joh 1,8–2,2)

Luk 18,9–14 

III

Mika 7,18–19 

2 Kor 13,5–8

Luk 15,11–32 

Domssøndag/Kristi kongedag

I

Jes 57,14–21 
(Jes 57,14–16)

Åp 20,11–15 
(Åp 20,11–13)

Matt 25,31–46

II

Job 28,20–28

Kol 1,9–14

Matt 25,1–13

III

5 Mos 30,15–20 

1 Kor 15,22–28

Joh 9,39–41

Allehelgensdag
(første søndag i november)

I

Jes 49,8–10

Åp 7,9–17

Matt 5,1–12

II

Salme 84,2–8

Hebr 12,1–3  

Matt 5,13–16 

III

Jes 60,18–22

Hebr 11,11–16.39–40

Luk 6,20–28 
(Luk 6,20–23)
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AD-FONTES PRESTEUTDANNING

Ad-Fontes presteutdanning er et supplement til vanlig teologisk 
utdannelse. Vi har som mål å lære opp, trene og dyktiggjøre unge 
menn til trofast luthersk prestetjeneste. På Ad-Fontes får du personlig 
oppfølging og blir utfordret til å arbeide med kallet du opplever, og 
avklare om du ønsker å gå inn i et prestekall i en luthersk menighet 
som lærer bibelens ufeilbarlighet.

UKENTLIG PROGRAM

Våre ukentlige samlinger består av morgenbønn og tekstverksted for 
søndagens tekst og/eller temaundervisning. Det er elevene selv som 
leder morgenbønnen, og får da øvelse i å opptre foran et alter og tale 
til en gruppe.

Som elev deltar du i gudstjenestefellesskapet i en praksismenighet 
hvor du får prøve deg på ulike oppgaver i liturgien. Gjennom å delta i 
forskjellige ansvarsgrupper får du også kjenne på den praktiske siden 
av hvordan en menighet fungerer til daglig.
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STUDIETURER OG UTVEKSLING

Vi tilbyr studieturer til ulike 
plasser fra Israel i øst til USA 
i vest. På turen til Israel får du 
se ulike plasser som nevnes 
både i Det gamle og Det nye 
testamente. Det gir en uvurderlig 
nærhet til tekstene å ha vært på 
de plassene som de omtaler.

Blant andre plasser vi har besøkt 
er Wittenberg i Tyskland, hvor 
Martin Luther levde og virket en 
stor del av sitt liv.

Ad-Fontes legger videre til rette 
for et utvekslingsår i Amerika 
ved enten Concordia Seminary 
i St.Louis eller Concordia 
Theological Seminary i Ft.Wayne. 
Et slikt utvekslingsår gir både 
internasjonal erfaring og et møte 
med en kontekst som er tvers 
igjennom konfesjonell luthersk.

BLI ELEV

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som kan tenke deg å svare 
Guds kall til å gå inn i tjenesten med å forkynne Guds ord rent og 
forvalte hans sakramenter rett. Vi trenger unge menn som er villige til å 
ta dette ansvaret alvorlig og være trofaste, selv om det kan bety at de 
må ofre noe på det personlige plan. For nettopp denne tjenesten har 
Gud gitt til sin kirke, og gjennom den forkynnes Guds od til frelse.

«Gi akt på deg selv og på læren! Bli ved med dette. 
For når du det gjør, skal du frelse både deg selv og 
dem som hører deg.» (1 TIM 4:16)
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TAKK TIL DEG SOM VIL GI 
EN GAVE FOR DETTE HEFTET 
ELLER STØTTE ADFONTES 

Vipps 20266
VELG ADFONTES

Giro 3000.21.48168

STØTT OSS

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som kan tenke deg å bidra 
til å bære dette arbeidet økonomisk. Ad-Fontes er på mange måter 
rimelig i drift, men det koster fortsatt med leie av lokaler, lønn til 
medarbeidere, studieturer og litteratur.

ad-fontes@lkn.no
ad-fontes.no
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