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PREKEN

1.

FORTELLE BIBELTEKSTEN

Først tommeltegnet – en tommel foran den andre!
Johannes 1,35-51:
35 Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. 36 Da Jesus kom gående, så
Johannes på ham og sa: «Se, Guds lam!» 37 De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus.
38 Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa: «Hva leter dere etter?» De svarte: «Rabbi,
hvor bor du?» Rabbi betyr lærer. 39 «Kom og se!» sa Jesus. De gikk da med ham og så hvor han
bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time.
40 Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt
etter Jesus. 41 Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham: «Vi har funnet Messias!» – Messias
betyr «Den salvede». 42 Så førte han Simon til Jesus. Jesus så på ham og sa: «Du er Simon, sønn av
Johannes. Du skal hete Kefas» – det er det samme som Peter.
43 Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Filip og sa til ham: «Følg meg!» 44 Filip var
fra Betsaida, den byen Peter og Andreas var fra. 45 Filip traff Natanael og sa til ham: «Vi har funnet
ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om: Det er Jesus fra
Nasaret, Josefs sønn.» 46 «Kan det komme noe godt fra Nasaret?» sa Natanael. Filip svarte: «Kom og
se!» 47 Jesus så Natanael komme gående og sa: «Se, der er en sann israelitt, en som er uten svik.»
48 «Hvor kjenner du meg fra?» spurte Natanael. Jesus svarte: «Jeg så deg før Filip ropte på deg, da
du satt under fikentreet.» 49 Da sa Natanael: «Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge.»
50 «Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn
dette.» 51 Så sa han: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler
gå opp og gå ned over Menneskesønnen.»
2.

JESUS FÅR DISIPLER

Døperen Johannes står altså sammen med to av disiplene sine. Han ser Jesus komme og peker på Jesus
for dem. Disiplene skjønner hva han mener og følger etter Jesus. Så er de sammen med Jesus hele
dagen. Det gjør at de blir sikre på at Jesus er Guds Sønn. I hvert fall går den ene av de to, Andreas, og
finner broren sin, Peter, og tar med han til Jesus. Han må være Messias, han som Gud skal sende oss,
sier Andreas. Og når Peter treffer Jesus så begynner han også å tro det.
Dagen etter treffer Jesus Filip og sier: Følg meg! Filip gjør det, og blir overbevist. Han går til sin venn
Natanael, og sier: Jesus må være den vi leser om i GT som Gud skal sende oss. Og han tar med
Natanael til Jesus. Nå er det Natanael som blir betatt av Jesus og sier: Du er Guds sønn og Israels
konge. Da sier Jesus til dem: Dere som følger meg skal få se større ting enn dette. Dere skal få se
himmelen åpen og engler stige opp og ned over menneskesønnen. Oi! Hva betyr det?

3.

TOMMELTEGNET - DISIPPELTEGNET

Tommeltegnet. Nå skal jeg fortelle hva tommeltegnet betyr. Det er tegnspråk og betyr disippel. Det å
følge etter noen. Å være elev/lære av noen. Læremesteren går foran, elev går bak og ser hva
læremesteren gjør. Tommelen bak hermer etter tommelen foran.
Hvem er sjefen i livet ditt? Hvem er idolet ditt? Helten din? Hvem vil du følge? Hvem vil du ligne på?
ABB? Nei. En fotballstjerne som Zlatan, Ronaldo, Xavi eller Gomes? Eller en popstjerne som Justin
Bieber eller Rihanna? De kan være kjempegode i fotball eller kjempeflinke til å synge og danse, men
de er bare vanlige mennesker. Kanskje vil du ligne på pappa eller mamma og det er mye bra i. Selv
om det kan være litt blanda følelser å få vite at man ligner på faren eller moren sin. Og mammaer og
pappaer er også bare vanlige mennesker.
Om vi er barn, ungdom eller voksne så har vi alle forbilder, noen vi vil ligne, noen som påvirker oss.
Påvirker hvordan vi tenker, hvordan vi vil se ut og hvordan vi vil leve. Vi følger alle etter noen.
Tommeltegnet. Hvem skal det være? Skal det være en som sier: Tommel opp? Tommel ned? Tommel
slapp? Tommel full fart?
Jesus sier: Følg meg! Kom og se hvem jeg er. Hør hva jeg kan fortelle om Gud, om livet, om døden og
om himmelen. Om rett og galt, om tro, håp og kjærlighet. Jesus sa til disiplene at de skulle se store
ting når de fulgte etter han. Ja, de skulle se himmelen åpen, og engler stige opp og ned over
Menneskesønnen. Disiplene tenkte da på historien om Jakob i GT. Jakob sover og har en drøm om at
himmelen er åpen og en stige går fra jorden og inn i himmelen. Og opp og ned på den stigen så går det
engler. Når Jakob våkner bygger han et alter for Gud der i Betel. For her møtte han Gud, her var
jorden og himmelen i kontakt og koblet sammen av den stigen. Nå sier Jesus at de som følger han skal
få se himmelen åpen, de skal få se Gud, og at engler skal stige opp og ned over Menneskesønnen. Og
Menneskesønnen, hvem er det? Jo, det er Jesus. Jesus er stigen mellom jord og himmel. Han kan vise
oss en åpen himmel, han kan vise oss hvem Gud er og sette oss i kontakt med Gud. Fordi Jesus er selv
Gud. Det kan ingen fotballstjerner, popstjerner, forfattere eller filmskapere gjøre. Det kan bare Jesus
gjøre.
Og det er det viktigste i hele verden. Ingenting er viktigere enn å kjenne Gud som har skapt hele
universet, som elsker oss, og som når Jesus døde på korset og ble levende igjen har vunnet over alt det
vonde og over døden. Når vi kjenner Gud kan vi være trygge midt i en verden hvor vonde ting skjer.
Fordi han alltid vil elske oss og være vår hjelper og venn, vår frelser. Å kjenne Gud og Jesus, og ha
han som forbilde er det beste vi kan gjøre. Følge etter han. Og å sørge for at andre kan bli kjent med
Jesus. Jesus vil være vår læremester og vil at vi skal følge etter han. Tommeltegnet. Han kaller oss
som han kalte disiplene. Han vil jeg følge. Vil du? Han vil jeg fortelle om til andre. Vil du? På skolen.
På jobben. I gata der du bor. Alle følger vi etter noen på et eller annet vis. Den beste vi kan følge er
Jesus. Og det er viktigste i hele livet.
4.

EN STAFETT PÅGÅR

En stafett går gjennom historien. En tommeltegnstafett. Av mennesker som har fulgt Jesus. Det startet
med Andreas som fortalte det til broren sin, Peter. Og Filip som fortalte det til Natanael. Og så ble det
flere og flere. I 2000 år har stafetten gått igjennom historien og hele verden og millioner, ja, kanskje
milliarder har blitt med. Vet dere hvem som skal løpe neste etappe? Du og jeg. Og de som vi tar med
til Jesus.
(Få frem en 5-10 åring med en liten søster eller bror. En 20 åring. En 40-åring. En 60- åring. En 80åring.) Den eldste som er her i dag var kanskje rundt 80. Hvor lenge har du trodd på Jesus? Hele livet.
Hvem lærte deg om Jesus, da? Moren din. Så her kan vi se en stafettrekke fra moren til 80-åringen
som har fortalt om Jesus. Så har 80-åringen fortalt om Jesus til en som var 60 år, og så har 60 åringen

fortalt om Jesus til 40-åringen. 40-åringen til 20-åringen og 20-åringen til 10-åringen. Og kanskje kan
10-åringen etter hvert lære 3-åringen om Jesus.
Stafetten har gått fra mennesker til mennesker. Fra den eldste til den yngste. Takk for at dere har gitt
Jesus videre. Det vil vi i Fjellhamar kirke fortsette med sammen. Alle sammen, gamle og unge, så
lenge vi lever. Å gå til Jesus sammen og følge etter han. Og ta med oss andre til Jesus.
Da kan dere stå her sammen med meg og gjøre bevegelser til en sang om å følge Jesus. «Her er mitt
øre jeg fikk for å høre».

