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Den Lutherske Menighet, Knapstad
Fastelavensøndag 07.februar 2016
Preken Tekst: Joh. 12: 23-33
Vi nærmer oss fastetid. Vi skal vandre med Jesus som går smertens vei til Golgata. Paradokset er at
smertens vei er samtidig Guds kjærlighets vei der han ofrer alt for oss. Det er Guds offerlam som er
på vei opp til Jerusalem, for å lide og dø for vår våre synder.
"Se, vi drar opp til Jerusalem, og alt det som profetene har skrevet om Menneskesønnen, skal
gå i oppfyllelse.» Han skal overgis til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på, og
de skal piske ham og slå ham i hjel. Og den tredje dagen skal han oppstå."
At Gud selv som er kommet i menneskes skikkelse. At Gud selv har fornedret seg til å leve under
våre kår, underlagt seg loven og skal lide og dø på korset for våre synder skyld, er Skriftens
hovedbudskap. I GT leser vi om:« alt det som profetene har skrevet om Menneskesønnen, skal gå i
oppfyllelse.» Jesaja peker framover mot: « For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet
er lagt på hans skulder, og hans navn skal være: Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og
Fredsfyrste.» JES 9,6 5 «Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger.
Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom.» JES 53,5.
Det nye testamentes viktigste oppgave er å formidle det som skjedde da Jesus døde for våre synder.
Paulus uttrykker seg slik: «evangeliet om hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som menneske kommet
av Davids ætt, ved hellighets Ånd innsatt som Guds mektige Sønn da han stod opp fra de døde.»
Rom1,3. Jesus Kristus-Guds enbårne Sønn, sann Gud og sant menneske, er min frelser og min
stedfortreder. I dag står vi foran denne kjærlighetens vei (1. Kor. 13) som var en lidelsens vei som Gud
av kjærlighet til oss, gikk for oss. "Se, vi drar opp til Jerusalem, og alt det som profetene har skrevet
om Menneskesønnen, skal gå i oppfyllelse.»
«Timen er kommet da Menneskesønnen skal bli forherliget.» Joh 12,23
At Menneskesønnen skal bli forherliget vil si at Jesus gjennom sin lidelse og død forherliger Gud
ved å gjennomføre den frelsesplan som er besluttet fra evighet av. Deretter drar han opp til
herligheten og setter seg ved Faderens høyre hånd. «Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss,
og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og
sannhet.» Joh. 1,14. Guds herlighet er full av nåde og sannhet. Guds Herlighet viser seg i en
uendelig stor kjærlighet til synderen. Før syndefallet hadde vi denne herlighet. Adam og Eva var
daglig i Guds nærhet. De kunne omgås Gud uten problem. Så kom det fatale syndefallet som
skapte katastrofe for hele menneskeslekten. Satan fikk dermed hele menneskeheten over på sin side.
Denne synd gikk i arv fra far og mor til barn. Salme 14 som vi leste til innledning tegner et klart
bilde av menneskets situasjon. «Dåren sier i sitt hjerte: Det finnes ingen Gud.» Derfor kan de
heller ikke godta at noe er synd. De anerkjenner ikke Gud som den som kom for å frelse oss. Derfor
sier Salme 14 videre: «Deres gjerninger er onde og avskyelige; det er ikke én som gjør det gode.
Herren skuer fra himmelen ned på menneskene. Han vil se om det finnes noen forstandige, noen
som søker Gud. Alle er kommet på avveier, alle er fordervet. Det finnes ikke én som gjør det gode,
ikke en eneste.»
Dette gjelder alle mennesker. Det gjelder også deg. Du har kanskje vært en bekjennende kristen
hele ditt liv. Du har kanskje tilhørt vår kirke i alle år. Du er en flittig bibelleser og går til
gudstjeneste og nattverdsbord så ofte du kan. Men husk det gamle menneske følger med på lasset
hva du enn gjør og hvor du enn er. Etter din gamle natur eller gamle menneske så lyder dommen:
«Alle er kommet på avveier, alle er fordervet. Det finnes ikke én som gjør det gode, ikke en eneste.»
Mennesket som er Guds ypperste skaperverk og som skulle være speilbildet på hans herlighet, har
sviktet han og er ute avstand til å rette opp skaden. Vi er døde i våre synder og overtredelser. Det er
dommen over deg og meg. Vi har mistet Guds herlighet. Vi tåler heller ikke å komme inn i Guds
herlighet. Bare lyset fra Gud er nok til at vi må dø. Guds vrede over synd er så stor at alle som
synder må dø.
Derfor kunne selv ikke Moses få se Gud. Han måtte stå i en fjellsprekk og se Gud bakfra.
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Jesus har stadig en bønn om at Guds navn må bli forherliget. I dagens tekst sier han også at
Menneskesønnen skal bli forherliget. «Nå er min sjel fylt av angst. Men skal jeg så si: Far, frels
meg fra denne stunden? Nei, til denne stund skulle jeg komme. Far, la ditt navn bli forherliget!»
Plutselig lyder et gjensvar fra himmelen til Jesus fra Gud selv: «Jeg har forherliget det, og skal
igjen forherlige det.» Hva var det så Jesus gjorde for at Guds navn skulle forherliges dvs at
Menneskesønnen skulle forherliges?
1.

«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare
det ene korn. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.» Joh 12,24
Gud ble menneske og dør på korset. Han er dette hvetekorn. Han dør i vårt sted. Dommeren tar på
seg straffen for den skyldige. Den skyldige går fri fordi Jesus soner i vårt sted.
Kan du fatte dette? Gud gjorde seg så liten for at du skulle bli frelst. Han ofret alt for å frelse alle
mennesker. At han døde førte til liv og rettferdiggjørelse for alle mennesker.
2.
«Nå felles dommen over denne verden, nå skal denne verdens fyrste kastes ut.» Joh 12,31
Dommen over denne verden felles når Jesus korsfestes og roper ut «Det er fullbrakt». Da er denne
verdens fyrste, Satan, overvunnet. Gjennom døden på korset knuses Satans makt og herredømme.
Da viser Guds Herlighet seg. Satans makt er en realitet og den gjør stor skade. Han er overvunnet
og hans dager er talte, men han gjør alt for å ta tilbake det tapte. Han kan vise seg som en lysets
engel, en falsk apostel eller som en brølende løve. «For denne verdens gud har blindet de vantros
sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds
bilde.»
2KO 4,4 «Dere var en gang døde på grunn av deres misgjerninger og synder. Dere levde på den
nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i luftens rike, den ånd som nå er virksom i de
ulydige.» Efs 2,1 «Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep.
For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i
dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.» EFS 6,11.
Men trøsten midt igjennom alt er Jesu seier på korset: «Gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av
lovens bud, strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset. Han avvæpnet maktene og
myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset.» KOL 2,14
3. Guds navn herliggjøres ved at vi kommer til han og mottar syndenes forlatelse.
«Den som elsker sitt liv, skal miste det, og den som hater sitt liv i denne verden, skal berge det
og få evig liv. Om noen vil tjene meg, må han følge meg, og der jeg er, skal også min tjener
være. Den som tjener meg, skal få ære av Faderen» JOH 12,25f
Å elske sitt liv er å forsvare seg og sine gjerninger for Gud. Det er egenrettferdighetens vei. På
denne veien kan ingen bli salig. Det er å si nei til Jesu død og oppstandelse for oss. Det å miste sitt
liv er å bekjenne sin synd: Gud vær meg synder nådig. Da får du Jesu liv, hans gjerning, hans død
og oppstandelse, hans seier over Satan, hans rettferdighet. Med andre ord. Du får Guds herlighet og
kan stå ansikt til ansikt med den levende og allmektige Gud og kalle han for din far. «Og når jeg
blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg." Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død
han skulle få.» Joh 12,32. Jesus løftes opp på korset, men også opp i himmelen ved Guds høyre
hånd. Denne opphøyelse får jeg også del i. Det var mine synder han sonet på korset. Det er jeg som
får plassen ved Gud Faders høyre hånd.
Å ha del i Guds herlighet er å leve i evangeliet. Å ha del i Guds herlighet er daglig takke for
syndenes forlatelse. Å ha del i Guds herlighet er at du så ofte du kan hører hans ord forkynt og ta i
mot det hellige sakrament når det deles ut. Vi har en kirke og en forsamling og en prest som
forvalter nådemidlene slik at du kan få del i Guds herlighet. Gud vil at du skal leve rikt på nåden i
Jesus Kristus. Dette er godt å møte fastetiden med. Slik vandrer vi opp til Jerusalem sammen med
Jesus hvor han skal overgis til sine fiender og kjempe og vinne en evig rettferdighet for oss.
Amen.

