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Text Joh 7: 14-18. Predikan av Asbjörn Hjorthaug (ELBK)

I DAG MØTER VI JESUS
Først som tolvåring i tempelet. Deretter som voksen på tempelplassen. Felles for disse to episodene er at
vi møter Jesus der han underviser og lærer folket og de skriftlærde om Gud og om Guds ord. Begge
gangene står det at de undret de seg over hans kunnskap og lærdom:
"Alle som hørte ham, undret seg over hans forstand og over de svar han gav." Luk 2,47 "Jødene
undret seg og sa:"Hvor har han sin lærdom ifra, han som ikke har fått noen opplæring?" Joh 7,15
Det var påskehøytid og foreldrene reiste som vanlig opp til Jerusalem. Jesus var 12 år og han hadde
vært med på mange påskereiser allerede. Denne gangen kom Jesus bort fra foreldrene.
Det vil si ha ble igjen i tempelet og underviste de som var der uten at foreldrene var klar over det.
"Skjønte dere ikke at jeg må være i min Fars hus?" svarer han de engstelige foreldrene sine som
hadde lett så lenge etter ham. Jesus er sann Gud og et virkelig menneske. Det er Gud selv som har
talt til de eldste i tempelet som en tolvårig gutt og i dagens prekentekst.
Jesus er der hans ord forkynnes og sakramentene forvaltes. Han er i sitt ord. «Men den rettferdigheten
som kommer av tro, sier: Tenk ikke med deg selv: Hvem skal fare opp til himmelen? - det vil si for å hente
Kristus ned - 7 eller: Hvem skal stige ned i avgrunnen? - det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. 8
Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Dette er troens ord, det som vi forkynner.
9 For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra
de døde, da skal du bli frelst.» Rom 10,6-9
Luther sier det slik: Derfor har jeg ofte sagt, og sier det også nå, at det ikke skal predikes noe annet i
kristenheten enn det rene Guds Ord. Kristus og hans evangelium finnes bare i Skriften - ikke noe annet
sted. Og den hellige Ånd som har til oppgave å herliggjøre Kristus, er bundet til Guds Ord- og opererer
bare sammen med Guds Ord."
Deretter ble Jesus med hjem til Nasaret og var lydig mot sine foreldre. «Og Jesus gikk fram i alder og
visdom og var til glede for Gud og mennesker.» Denne lydighet var frivillig. Dette var noe Gud
tok på seg av kjærlighet til oss. Paulus sier det slik: "Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av
en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe dem fri som stod under loven, så vi kunne få barnekår."
Gal 4;4-5. Jesus, Guds Sønn, kom ned til vår jord for å oppfylle alle lovens krav. Derfor gikk han lydig inn
under alle Skriftens bud og krav. Av fri guddommelig godhet og kjærlighet går han inn i vår verden og inn
under våre kår. Vi er syndere av naturen og er i utgangspunktet dømt til å misslykkes. Så går altså Jesus inn
i våre kår og lever et fullkomment liv med tanke på lovens krav.
Lukas gir Jesus her gode attester. Hele hans oppvekst og liv var fullkomment etter Guds vilje i time for
time, dag for dag, år for år. Kjærligheten til Gud og sin neste overskygget alt han gjorde, sa og tenkte.
Heele livet uten synd. Det var ikke uten kamp. Det står at han var prøvet i alt i likhet med oss, dog uten
synd. Han har prøvet smerten å være alene, forlatt av alle, hatet av alle, bli spottet, forfulgt, ja fanget,
torturert og korsfestet. "For å få denne glede han hadde i vente, tålte han korset uten å bry seg om
vannæren, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik
motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse."Hebr 12,2-3 Ikke bare Lukas har gitt Jesus en
attest. Ved to anledninger ropte Gud selv ut i glede: «Dette er min Sønn den elskede som jeg har velbehag
i. Hør ham.» Jesus liv var fullkomment. Loven ble oppfylt til punkt og prikke. Det er bare den som kan
oppfylle loven som går fri og som Gud er fornøyd med. Det er bare disse som Gud slipper inn i himmelen
og som reddes fra en evig fortapelse.

Jesus lever et fullkomment liv oppfyller hele loven. Ved å la seg korsfeste sonet han for all vår synd. Ved å
oppstå fra graven viste han seg som seierherre over døden, loven, satan, synden. Så kommer det mest
fantastiske av alt: Dette fullkomne livet gir han meg og deg. Vi eier ved troen på ham hele lovoppfyllelsen
og med et gudvelbehagelig og fullkomment liv. Men ikke nok med det. All den syndegjeld som jeg
gjennom livet har opparbeidet meg, den har han betalt og sonet for meg på korset. Gud kom til jorden og
gikk inn i mitt sted for at jeg skulle gå fri. Gud betrakter meg ren og rettferdig og himmelen verdig. Han
ser på meg som om jeg aldri skulle ha syndet. Han ser bare Jesus, når han ser meg. Denne store gave fikk
jeg i dåpen. Den har jeg gjennom troen på Jesus Kristus fortsatt fått betrakte som min. Derfor er vi frie.
Ser du virkelig hva du eier i Kristus Jesus? «For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne
for at hver den som tror på ham skal ha evig liv.» Joh 3,16. Gjennom troen får jeg et nytt liv en ny vilje.
Denne vilje søker å gjøre alt etter Guds vilje. Dette nye livet får ikke kraft av loven, nei bare av Kristus og
hans evangelium.
Her på tempelplassen er Jesus voksen. Nå er det også en høytid, løvhyttefesten til minne om vandringen i
ørkenen. Jesus underviser og lærer med stor myndighet. Folket undrer seg og spør og Jesus får anledning
til å undervise dem igjen. Vi tar med noen hovedpunkter som er en oppsummering på det vi allerede har
tatt for oss.
1) «Min lære er ikke min egen, den er fra Ham som har sendt meg» v.16
Jesus og Faderen er ett. Jesus er Guds Sønn. Jesus bærer fram Gud den allmektiges lære og ord. Skriften
er Guds rene Ord. Jesus bor i dette Ordet. Det er ett med Han. Jesu ord og lære er Guds ord og lære. Din
og min stilling til Bibelen er den samme som vår stilling til Kristus. For det er i Ordet vi finner Ham. De
som forakter Guds Ord, helt eller delvis. står i fare for å forakte Kristus. «Lære dem alt jeg har befalt dere»
er oppdraget Jesus gir sine disipler. Jesu undervisning har gjennom tre år gått ut på å flette sammen og
åpenbare hele GT i lys av NT. Guds Ord er kraftig og mektig. Mitt Ord er Ånd og liv sier Kristus. Det
var dette Ordet som skapte jord og himmel og alt liv på 6 dager. Det er ved dette Ordet jeg også ble et
Guds barn i dåpen. Det er ved dette ordet Jesus helbredet syke, lindret nød og oppvekket døde. Ved dette
Ordet får jeg igjen og igjen høre at alle mine synder er tilgitt. Det er gjennom Ordet Jesus fører meg frelst
hjem og det er gjennom Ordet Den Hellige Ånd arbeider og helliggjør meg her i tiden og fullkomment til
sist i himmelen.
2. «Den som vil gjøre hans vilje, skal skjønne om læren er av Gud, eller om jeg taler ut fra meg
selv.»
Skal vi gjøre Guds vilje må vi kjenne Guds vilje. Vi har alt talt om Loven. Den viser meg at jeg ikke er i
stand til å gjøre Guds vilje. Hva er det så Jesus her taler om?Det er å lytte til Jesu lære og undervisning og
handle etter det. Det har Jesus tidligere engang sammenlignet med å bygge huset på fjell dvs. høre hans
ord og handle etter det. De vil vi få erfare når stormene bryter på at det holder. «Den som taler ut fra seg
selv, søker sin egen ære». Det holder ikke. Det faller sammen på dommens dag. Ingen kan bestå for Gud i
egne klær. Tar en Guds ord på alvor slik det lyder, vil en få merke motstand. Først motstand fra sitt eget
kjøtt. Når Guds ord legger alt under synd. Da kommer evangeliet og trøster og gir nytt håp og gjør Kristus
stor for oss. Da ser vi virkelig hva Gud har gjort for oss. men om en også proklamerer Guds ords sannhet
ut i verden vil en også få mange motsigelser og protester. De kjenner ikke Guds vilje.
3 «Den som taler ut fra seg selv, søker sin egen ære. Men den som søker ære for den som har
sendt ham, taler sant, og det finnes ikke urett hos ham».
Jesus er på tempelplassen og taler bl.a. til fariseerne og de skriftlærde, egenrettferdige og med stor tro på
egen læreframstilling. Jesus anklaget de ofte for at de stod på gatehjørner og bad slik at alle skulle se og ære
dem. I liknelsen og tolleren og fariseeren takker fariseeren Gud fordi han ikke var som alle andre
mennesker og viste til sine gode gjerninger. «Den som taler ut fra seg selv, søker sin egen ære». Men Jesus
peker på en annen vei. Det handler ikke om å ære seg selv, men ære Faderen. Loven tvinger blikket mitt
bort fra meg selv som er totalt hjelpeløs og over på hva Kristus har gjort for meg. Han skal ha takken og
æren for at han frelste meg. Den som lever i evangeliet taler sant, sier Jesus. Her er det skapt et nytt liv
som lever og ånder for Gud. Jesus konkluderer: «det finnes ikke urett hos ham». For Gud er vi hellige og
rene ved troen på Jesus Kristus. «Hvis dere blir i mitt ord, er derevirkelig mine disipler.» Joh 8,3, 1.Joh
3,22-24.«Og det vi ber om, får vi av ham, fordi vi holder hans bud og gjør det som er etter hans gode
vilje. Og dette er hans bud: Vi skal tro på hans Sønn Jesus Kristi navn og elske hverandre, slik som han

bød oss. Den som holder hans bud, blir i Gud og Gud i ham. Og han er i oss, det vet vi fordi han har gitt
oss sin Ånd» Bli i Ordet om Kristus. Du finner ham i tempelet, i Nådemidlene. Guds bud og vilje er å tro
syndenes forlatelse for Kristi skyld og gå derfor glad og frimodig med en god samvittighet ut i verden og
utøs denne kjærlighet i mot dine medmennesker. På denne måten ærer du Kristus med alle dine gjerninger,
når du lever i ordet om syndenes forlatelse og forteller det videre til din neste. Amen

