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PREKEN
1.

BIBELTEKSTEN

Johannes 20,19-31:
19 Det var om kvelden samme dag, den første dag i uken. Av frykt for jødene
hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han stod midt
iblant dem og sa: «Fred være med dere.» 20Og da han hadde sagt det, viste han
dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. 21 Igjen sa
han til dem: «Fred være med dere. Likesom Faderen har sendt meg, sender jeg
dere.» 22 Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den Hellige Ånd. 23 Dersom
dere tilgir noen deres synder, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder dem for
noen, da er de fastholdt.»
24 Tomas, en av de tolv, han som ble kalt Tvillingen, var ikke sammen med de
andre disiplene da Jesus kom. 25 «Vi har sett Herren,» sa de til ham. Men han
sa: «Dersom jeg ikke får se naglemerket i hendene hans og får legge fingeren i
det og stikke hånden i hans side, vil jeg ikke tro.» 26 Åtte dager senere var
disiplene igjen samlet, og Tomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens
dørene var lukket; han stod midt iblant dem og sa: «Fred være med dere.» 27 Så
sier han til Tomas: «Kom med fingeren din, og se mine hender, og kom med
hånden og stikk den i min side. Vær ikke vantro, men troende!» 28 «Min Herre
og min Gud!» sa Tomas. 29 Jesus sier til ham: «Fordi du har sett meg, tror du.
Salige er de som ikke ser og likevel tror.» 30 Jesus gjorde også mange andre
tegn for disiplenes øyne, som det ikke er skrevet om i denne boken. 31 Men disse
er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere
ved troen skal ha liv i hans navn.

2.

BØTTENE MINE VAR SÅ REDDE!!

Ja, jeg var altså på fest i går. Hadde fest med og for kona mi som ble 40 år. Er
det veldig gammelt eller?

Vi har akkurat flytta. Bøttene mine, ja, forresten, kanskje alle her vet om jeg er
veldig glad i bøttene mine? Presentere dem først. De som er med meg i dag er
sutrebøtta, bråkebøtta og jålebøtta. De ville ikke at jeg skulle reise fra dem nå i
dag. De andre jeg har er somlebøtta, krangelbøtta, søppelbøtta, vaskebøtta,
tullebøtta, rotebøtta og vimsebøtta.
Og i tillegg har vi akkurat flytta. Og det er jo litt slitsomt da. Også for bøttene.
De har måtte hjelpe til alle sammen når vi skulle vaske det huset vi bodde i. Da
var det ikke alle som var like fornøyd. Det er vaskebøtta sin jobb! Bråkebøtta
her var skikkelig sur da. Hmmm. Ja, da, det var ikke bare deg. Ja, jeg skal si det.
Kranglebøtta var heller ikke spesielt blid. Hmm. Ja, ikke jålebøtta heller. Hva
sier du jålebøtta? Nei, alle er ikke like flinke til å hjelpe til da. Rotebøtta er ikke
nødvendigvis til så god hjelp, nei.
Nå glemmer jeg meg helt bort. Poenget med flyttingene er at bøttene står litt her
og der, er slitne, bak noen kasser, vet ikke helt hva som skjer. Og så plutselig var
det ikke noen der. Fra nokså tidlig på dagen. Og de hadde glemt at jeg noen
dager før hadde sagt at vi skulle ha fest. Når huset plutselig ble tomt så skjønte
de ikke noe. Hva sier du, sutrebøtta? Hvorfor vi bare dro? Uff, da. Hva? Så ble
det mørkt, ute og inne kl 9 ca. Og ingen kom. Og så ble det kl over 12. Du
kunne jo sendt en melding da! Unnskyld, da sutrebøtta. Hmmm. Nei, ikke plag
han for det, bråkebøtta. Alle kan miste mobilen sin.
Så når jeg kom hjem kl 4 på natta da var alle bøttene så redde. Hmm. Jeg trodde
du var død. Hmm. Du også. Hva, jålebøtta? Og aldri kom tilbake. Uff, ja. Da
måtte jeg bare sette meg ned og alle bøttene måtte være med å sove sammen
med meg på rommet. Og disse tre ville ikke at jeg skulle dra i dag. De ville være
med.

2.

DISIPLENE VAR REDDE

Sånn var det nok for disiplene rett etter at Jesus ble drept på korset. De var
kjemperedde selv om de var 11 voksne menn. Husker dere hvordan gutta kom
smygende i dramastykket? Jesus hadde jo blitt plaga skikkelig fælt, kanskje de
som piska og drepte Jesus også kom for å ta dem?
Men jeg tror ikke det var det verste med å miste Jesus. For Jesus var den som
hadde sagt så masse fint. Om Gud, om å leve, om å være venner, om å gjøre rett,
om håp, tro og kjærlighet. Og så gjorde han mennesker friske, ordnet mat når det
manglet et par ganger og kunne f eks gå på vannet. Og hvis noen kom for å ta
sette dem på plass så hadde han alltid så gode svar.

Men i stedet for å bli konge eller få ende flere til å følge etter han ble han i løpet
av en natt og en dag, fanget, pisket og drept på korset. De var alene. De kan vel
ikke si sånn om Gud og livet? De kan vel ikke gjøre noen friske. Eller svare hvis
noen vil sette dem på plass. De ble redde. Og gjemte seg.

3.

TRO UTEN Å SE

Så kommer Jesus til disiplene bak låste dører. Er det mulig? Det var det. Og de
blir jo kjempeglad. Men så var det en som ikke var der første gangen Jesus kom.
Husker dere hva han het? Thomas, ja. Hva sa han da? Riktig, han ville ikke tro.
Så kom Jesus en gang til og viste seg for Thomas. Og da trodde jo selvsagt han
også.
Skjønner han godt jeg. Jesus levende etter å ha blitt drept på korset? Det er ikke
lett for oss heller. Vi har jo ikke sett Jesus på den måten. Stikket fingeren i
sårene hans. Jesus forstår og sier til Thomas og oss: Fordi du har sett meg tror
du. Salig er de som ikke ser og likevel tror.
Vi må tro uten å se på den måten. Men vi kan se at disiplene trodde. Vi kan lese
om at alle de og mange flere med dem i tiden rett etter Jesus ble drept fordi de
trodde på Jesus. De ble truet til å si at det ikke var sant eller dø. De valgte å dø.
Og det gjør du ikke hvis du ikke virkelig er sikker på at det er sant. I dag er det
kristne i hele verden. Som tror uten å se på den måten. Men vi merker noe i
hjertene våre, vi hører hva bibelen sier, og vi ser på skaperverket og våren som
forteller om nytt liv.

4.

FRED VÆRE MED DERE

Husker dere hva Jesus sa om igjen tre ganger når han viste seg levende for
disiplene? Fred være med dere. Ikke vær redde! Dere er ikke alene. Jeg er
sammen med dere. Når barna blir døpt så tar Jesus ved Den Hellige Ånd bolig i
hjertene deres. Og der er han med sin fred. Sammen med oss. Og så kan vi gå ut
i verden og livet og gjøre de gode ting han vil.
Og da vil jeg i dag si at å gå med fred er det beste vi kan gjøre. Å gå med fred
der vi bor. Skape fred hjemme. På skolen eller jobben. Være med at det kan
være fred der. Godt å være. Og på skaperverkets dag – å leve i fred med
skaperverket. Der kan skogen og fjellet og havet lære oss mye. Freden i naturen
tror jeg er fra Gud. Men vi må også leve i fred med skaperverket og naturen.
Ikke i krig. Ikke ødelegge luften, jorda og vannet. Dyrene og plantene. Vi må
tenke på hvordan vi lever så skaperverket kan ha det bra og gi oss fred fra Gud.

Hva sier du, jålebøtta? Du synes det er så møkkete i skogen. Ja, da. Du tenkte på
jord og leire og sånn. Og søppel. Ja! Det må vi rydde opp på. Det skal vi gjøre
rundt kirka etter gudstjenesten. Hva sa, du sutrebøtta? At du ikke liker å gå der
du blir våt på beina. Nei, da, men det går nok bra. Hva sier du? Jo, bråkebøtta,
det var en avtale. Du må også være med å rydde rundt kirka. Når du ville være
med meg på jobben må du også være med å rydde litt. Det blir ikke så mye.

