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PREKEN
1.

VÅREN ER HER!

Nå er det vår ute. Dere merker det, ikke sant? Har med meg noe jeg forbinder med våren.
Joggesko – de har jeg på meg allerede. Å løpe ut i lette joggesko og slippe vintersko, cherooks
eller støvler. Det er herlig! Og da er det vår, da!
Fotball – selv om vi som elsker fotball spiller året rundt så er lysten ekstra stor når det blir sol
og varmt. Når snøen smelter foran huset står du og trikser litt før du dunker i garasjen med et
smell!
Solbriller – jeg bruker det bare når jeg skal være kul, som nå. Men det er jo det aller beste
med våren at sola begynner å varme så utrolig godt. Og at det blir lysere og dagen blir så mye
lengre. Helt herlig.
Vi vet jo at våren kommer omtrent på denne tida. Men det er like fantastisk hver gang. Har du
tenkt hvor viktig det er for oss at det blir vår med varmere og lysere dager? Da spirer og gror
det vakre blomster og planter, og masse god mat vi kan leve av, masse gode grønnsaker.
Poteter, uten dem hadde vi ikke hatt pommes frites, du veit det? Eller potetgull? Og mais, uten
det hadde vi ikke hatt cornflakes og popcorn! Eller kakaobønner. Uten dem hadde vi ikke hatt
– sjokolade. Jorda og hele skaperverket er jo helt fantastisk laget. Vi kan ikke leve uten at den
fungerer. Og den er så vakker. Og bak det hele står Gud, himmelens og jordens skaper. Han
hadde en god uke på jobben når han skapte himmel og jord, planter og dyr og oss mennesker.
Og vet dere hva han sa når han var ferdig med å skape alt? Det var overmåte godt. Det betyr
at han gliste skikkelig og sa: Dette ble jo helt utrolig bra!
Tenk deg om vi ikke visste om det skulle bli vår etter vinteren i år? At stadig vekk så kom
ikke våren, og vinteren varte et helt år. Vi visste ikke om vi kunne få sykle rundt i løpesko
med fotballen på bagasjen, vi visste ikke om vi kunne få poteter og mais og kakaobønner så vi
kunne lage oss pommes frites, potetgull, cornflakes, popcorn og sjokolade. Da hadde vi blitt
skikkelig glad de gangene det skjedde.

2.

EN UTROLIG FISKEFANGST – ENDA EN GANG!

Nå skal jeg fortelle dere en fortelling fra bibelen om noen som opplevde noe helt utrolig for
andre gang. Noe de ikke hadde trodd skulle få oppleve mer enn en gang.

Første gangen var når det hele starta. Dette med Jesus. Peter og broren Andreas hadde
sammen med kameratene sine, Jakob og Johannes som også var brødre, fisket en hel natt uten
å få noen ting. Ikke en fisk. Nå satt de og rydda i garnene og var trøtte og leie. Så skjer det
noe. Jesus lurte på om han kunne få låne båten hans. Han skulle tale til folk og da var det bra
hvis han kunne sitte i båten så alle kunne høre han. Det var greit og Peter tenkte han samtidig
kunne rydde i garnene. Han fikk ikke rydda noe særlig. Han ble bare sittende å høre og se på
Jesus. Han var helt utrolig å høre på. Plutselig spurte Jesus om Peter kunne ro litt lenger ut på
vannet og hive ut i garnet. Midt på dagen, det er jo ikke særlig smart. Peter fortalte at de
hadde fisket hele natta og ikke fått noe. Men når det var Jesus som sa det så føltes det ikke så
idiotisk som det egentlig var. Litt etter måtte Peter rope på hjelp fra Johannes og Jakob.
Garnet var helt stappfullt av fisk! Helt utrolig! Da startet eventyret for Peter og de andre
disiplene. Med Jesus som sjef.
Etter tre helt utrolige år så ble Jesus drept. På et kors. Og alt var helt håpløst. Men så skjedde
det utrolige at Jesus sto opp fra graven igjen. Noen hadde sett han. Peter også. Og Jesus sa at
han skulle møte dem i Galilea. Der satt de nå og visste ikke helt hva de skulle tro. Var det
virkelig Jesus de hadde sett levende? Eller var det bare en drøm? Hvor var Jesus? Peter og de
andre ble lei av og vente og hør hva som hendte:
Johannes 21,1-14:
Siden åpenbarte Jesus seg igjen for disiplene ved Tiberias-sjøen. Det gikk slik til: 2 Simon
Peter, Tomas, som ble kalt Tvillingen, Natanael fra Kana i Galilea, Sebedeus-sønnene og to
andre av
disiplene hans var sammen der. 3 Simon Peter sa til de andre: «Jeg drar ut og fisker.» «Vi
kommer også med,» sa de. De gikk av sted og steg i båten, men den natten fikk de ingen ting.
4 Da morgenen kom, stod Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var han. 5 «Dere
har vel ikke noe fisk, barn?» sa Jesus til dem. «Nei,» svarte de. 6 «Kast noten ut på høyre side
av båten, så skal dere få fisk,» sa Jesus. De kastet noten ut, og nå klarte de ikke å dra den
opp, så mye fisk hadde de fått. 7 Da sa den disippelen som Jesus hadde kjær, til Peter: «Det
er Herren.» Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg den hadde han
tatt av seg og kastet seg i sjøen. 8 De andre disiplene kom etter i båten og drog noten med
fisken etter seg. De var ikke langt fra land, bare omkring to hundre
alen. 9 Da de var kommet i land, så de en kullild der med fisk og brød. 10 «Kom hit med noen
av de fiskene dere fikk,» sa Jesus til dem. 11 Simon Peter gikk da om bord i båten og trakk
noten i land. Den var full av stor fisk, et hundre og femtitre i alt. Men enda det var så mange,
revnet ikke noten. 12 Jesus sa til dem: «Kom og få mat.» Ingen av disiplene våget å spørre
ham: «Hvem er du?» Men de visste at det var Herren. 13 Så gikk Jesus fram, tok brødet og
gav dem, og likeså fisken. 14 Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene etter at
han var stått opp fra de døde.
Så skjedde det igjen. De hadde fiska en hel natt. Og ikke fått en fisk. Og de var skikkelig
trøtte, sure og leie. I det de skulle slutte sto det fyr på stranda, og ropte om vi hadde fått noe?
Nei, det hadde de ikke. Så sa han at de skulle kaste ut på den andre siden av båten. Hvor dum
går det an å bli da? Men det var et eller annet med den fyren på stranda som var rart. Noe
kjent. Så de kasta ut garnet, på andre siden. Og så skjedde det igjen. Garnet var helt stappfullt
av fisk. Johannes var den første som skjønte det. ”Det er Herren, det er Jesus!”
For andre gang fikk disiplene oppleve en helt utrolig fiskefangst. De trodde alt håp var ute når
Jesus ble drept. Og det at de hadde sett han levende et par ganger, lurte de på om bare var
drøm. Nå skjønte de at det var ikke det. Den fantastiske fiskefangsten som startet hele

eventyret med Jesus tre år tidligere, skjedde igjen. Jesus var blitt levende igjen og var den
samme! Han gjorde et nytt fiskeunder og viste at disiplene kunne regne med han fortsatt!
Jesus lever og vil alltid være sammen med sine venner. Også oss. Jesus vil hjelpe oss og la oss
oppleve ikke bare den fantastiske våren en gang til. Men også små og kanskje store mirakler i
livet. Og det største miraklet er at vi skal leve etter døden.

