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PREKEN
1.

OM EN LITEN STUND

Å forklare tid til barn er ikke så lett alltid. F eks at man skal være borte i fra dem
en liten stund. Særlig når man ikke vet helt hvor lang tid noe tar, bare sånn ca.
Om en liten stund. Vi skal nå høre at Jesus skal fortelle til disiplene at han blir
borte en liten stund, og de lurer fælt på hvor lenge det er. Og hva som skjer frem
til det.

2.

JOHANNES 16,16-22

16 Om en liten stund ser dere meg ikke, og om en liten stund igjen skal dere se
meg. 17 Da sa noen av disiplene hans til hverandre: «Hva mener han med dette
at vi om en liten stund ikke ser ham, og så igjen om en liten stund skal se ham,
og at han går til Faderen? 18 Hva betyr dette: om en liten stund? Vi skjønner
ikke hva han taler om.» 19 Jesus visste at de ville spørre ham, og han sa:
«Snakker dere om det jeg sa: Om en liten stund ser dere meg ikke, og om en
liten stund igjen skal dere se meg? 20 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere
skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen
skal bli forvandlet til glede. 21 Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for
hennes tid er kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene, i sin
glede over at et menneske er kommet til verden. 22 Slik er det også med dere. Nå
er dere bedrøvet, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal bli fylt av
glede, og ingen skal ta gleden fra dere.
3.

GJENFORTELLE BIBELTEKSTEN

Er det bare gjemsel Jesus skal leke med disiplene? Nei, ikke som en lek. Men i
praksis så ble det kanskje noe av den samme effekten.
Jesus sier dette den siste kvelden de er samlet før han blir tatt til fange, osv

De har vært sammen hver dag i tre år, og nå er de ved den store finalen.
Disiplene tror og håper kanskje at Jesus skal bli gjort til konge for Israel, hive ut
romerne osv.
Men Jesus vet at han skal bli tatt til fange, piskes hånes og drepes på korset.
Det Jesus er opptatt av nå er å forberede disiplene på det sjokket og til å ikke gi
opp eller miste motet i den tiden. For da kommer de til å gråte og klage. De
kommer til å sørge. Men om en liten stund skal de få se han igjen. Sorgen skal
bli vendt til glede.

4.

FØR OG ETTER EN FØDSEL

Så bruker Jesus et annet bilde som ca halvparten av oss her vil skjønne ekstra
godt. Om en kvinne som skal føde. Og det er ikke så lenge siden for fire stykker
her.
Å føde regnes vel som noe av det vondeste en kvinne opplever. Vi menn har
militæret, eller hadde. Helt grei fordeling det. Husker det fra de tre fødslene jeg
har fulgt tett at når det nærmer seg og som Jesus sier, hennes tid er kommet, så
er man engstelig. Gruer seg. Er i helspenn. I dag har man mye trygghet rundt seg
gjennom ultralyd på forhånd, gode og effektive bedøvelser om det er påkrevd,
og mange muligheter for å redde både mor og barn om komplikasjoner oppstår.
På Jesu tid var en fødsel nok mer dramatisk og uten dette. En fødsel var i langt
større grad forbundet med dødsfare også for mor. Så engstelsen, spenningen er
stor før en fødsel. Det er det samme i dag også.
Men poenget er jo at når barnet er født så tar gleden over det lille barnet som er
født helt over. Og blir det eneste som betyr noe. Som oftest i hvertfall. Smertene
mor hadde er glemt. Ikke det at man ikke merker at man har født. Hvis far er
sugen på flere barn så er det vel litt lurt å la det gå en hvis tid før man tar opp
temaet. Men like fullt, med barnet i armene så vurderes det man har gått
igjennom med helt nye øyne. Smertene og engstelsen kommer i totalt annet lys.
Det er jo en livserfaring og lærdom som gjelder i mange ting. På vei mot et mål
må man gjennom noe som koster, som har sin pris. Og som man fristes til å gi
opp på veien. Men som fremme ved målet er glemt i gleden over å ha nådd
målet. Jeg var på 2258 m på fredag. Nautgardstind. På guttetur i Jotunheimen.
Men basecamp på 1100 m kostet det å komme seg opp. Mange lange harde
bakker. Vi hadde fantastisk vær den dagen. Men hadde det vært 3 grader, sterk
vind og regn så hadde det kostet betydelig mye mer. Men så står du plutselig på
toppen. Tilfredsheten med å greie det, gleden over å skue ut over mektige
Jotunheimen, setter alle bakkene og kraftutfoldelsen i et annet lys.

En seier krever kamp. Enten det er selv man kjemper med, om det er kampen
mot tyskerne under 2. verdenskrig, eller om det er en kamp med utfordringer i
relasjoner til andre. Man kan få lyst til å gi opp underveis, mange ganger. Men
når kampen krones med seier, når ting løser seg, når noe blir vendt til det gode,
da er det verdt det og mer til.

4.

OM EN LITEN STUND

Om en liten stund skulle disiplene se Jesus igjen. På andre siden av påskens
drama så svært at vi har vanskelig for å både skjønne det og tro det. Den store
lederen, folketaleren, undergjøreren Jesus, blir midt i den store sydende
påskefesten tatt til fange, pint på det grusomste, hengt på et kors og drept.
Disiplene er i sjokk, livredde for om de nå kommer for å ta dem. Så kommer
påskemorgen og oppstandelsen hvor Jesus viser seg for dem. Og alt er snudd
helt på hodet. Frykten og sorgen er snudd til glede. En glede som ikke kan tas
fra dem bokstavelig talt. For hva kan folk gjøre med dem når de vet at livet er
sterkere enn døden, at døden ikke er det siste og Jesus lever? Den livredde
disippelgjengen blir en glad gjeng som alle unntatt Johannes ikke viker unna
men blir drept fordi de tror.
Om en liten stund er ord til oss også. Om å holde ut, holde fast, om å ikke gi
opp. For det er ikke lett å tro alltid. Livet er ingen dans på roser selv om det
ligner fælt på en dag som denne. Livet og troen er stadig en kamp, og på et eller
annet tidspunkt inntreffer døden for oss alle. Om en liten stund er ord om håp og
tro ikke bare til disiplene den gang, men til oss alle. Livet er sterkere enn døden.
Døden greide ikke å holde på Jesus. Og det kommer oss til gode.
Når jeg skal døpe barna etter på merker jeg dem med korsets tegn. Et usynlig
tegn om hvem de tilhører. Ikke et svimerke som på dyr men det er det like fullt.
Når jeg tegner korstegnet sier jeg at de skal tilhøre den korsfestede og
oppstandne Jesus Kristus og tro på ham. De og alle døpte får del i den kampen
og seieren Jesus vant. Og om en liten stund så skal vi se det.

