LÅNGFREDAGEN
IN PARASCEVE

Text Joh 18-20 Predikan av Asbjörn Hjorthaug.

Ved Jesu kors på langfredagen stod Jesu mor, Maria, disippelen som Jesus elsket, Johannes, og noen
andre av hans venner. De hadde blitt med Jesus på hans lange vandring opp til Jerusalem og Golgata. Nå
stod de her og så at han ble hengt på korset sammen med to røvere.
Vi har også gjennom fastetiden fulgt Jesus på hans vandring opp til Jerusalem. Vi har hørt beretningen
om Jesus lidelseshistorie. Nå står også vi her i dag på langfredag ved hans kors.
1.
LANGFREDAG VISER OSS AT DET VAR VI SOM SKULLE HA HENGT PÅ KORSET.
Det var vi som skulle ha gått denne tunge veien. Det var vi som hadde fortjent piskeslagene. Det var vi
som skulle lide den smertefulle død. Syndens lønn er døden. Barabbas, røveren som gikk fri i bytte mot
Jesus er en representant for deg og meg. Vi er medskyldige i vår Herre Kristi lidelse og død. Gud tar på
seg straffen for hele menneskeslektens synder derfor også for mine og dine synder. På Golgata møter vi
dommen over våre liv. Så skjer altså det ufattelige at denne dommen rammer ikke meg men Gud selv og
jeg går fri. For tanken er dette umulig. For hjertet er dette mitt eneste håp og min eneste trøst: Jesus døde
i mitt sted slik at jeg skulle gå fri.
Den grunn hvorpå jeg bygger, er Kristus og hans død;
i Kristi korses skygger forsvinner all min nød.
Der har jeg funnet livet, selv er jeg intet verd;
hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær.
2.
LANGFREDAG VISER OSS AT KRISTUS ER LOVENS ENDE.
Jesus roper fra korset: Det er fullbrakt. Det er ferdig. Frelsesverket er fullført.
Disse tre ordene: Det er fullbrakt – står med ett ord på gresk: tetelstai. Ordet betyr slutt, mål eller ende.
Det er nå slutt på Kristi fornedring. Men det ligger mer i dette:
Kristus er lovens ende, så hver den som tror,
blir rettferdig for Gud. RMR 10,4
Alt det loven krevde av oss for at vi skulle vinne evig liv, er nå oppfylt. Vi er rettferdiggjort for Gud ikke
på grunn av lovgjerninger, men ved troen på Jesu stedfortredende verk for oss. Loven kan ikke anklage
oss lenger. Den er oppfylt. Den kan ikke fordømme oss.
Når noen likevel går fortapt skyldes det ene og alene at de ikke tror på Jesus.
Når nå alt er ferdig så innebærer det at det ikke står noe igjen for oss å gjøre. Vi skal ikke og vi får ikke
prøve på å forandre eller forbedre det Kristus har gjort for oss. Det er fullkomment og Gud er fornøyd.
Vi er i og med Kristi død og oppstandelse rettferdige for Gud i Jesus Kristus. Gud betrakter oss som sine
barn.
3.

LANGFREDAG FORKYNNER FOR OSS AT HAN SOM DØDE PÅ KORSET MELLOM TO RØVERE,
VAR GUDS SØNN OG GUD SELV.
Dette må vi ha klart for oss. Selv de som stod rundt korset og var Jesu fiender måtte erkjenne dette. «Men
da offiseren så det som hendte, priste han Gud og utbrøt: "Denne mannen var sannelig rettferdig!"» LUK 23,47 «Men da
offiseren og de andre som holdt vakt over Jesus, opplevde jordskjelvet og det som hendte, ble de grepet av redsel og utbrøt:
"Sannelig, han var Guds Sønn!"» MTT 27,54 Fornuften sier nei. Jesus henger på korset som en ynkelig
forbryter, den mest foraktede og pinefulle dødsstraff som kunne ramme et menneske, inneklemt mellom
to andre simple røvere som fikk det de fortjente. Er dette Gud selv? Det var nok av dem som spottet han
også og nektet å tro på han.
«Frels nå deg selv, hvis du er Guds Sønn, og stig ned av korset!" På samme måte gjorde også overprestene narr av ham

sammen med de skriftlærde og de eldste, og de sa: "Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels
konge; nå kan han stige ned av korset, så skal vi tro på ham. Han har satt sin lit til Gud; la Gud redde ham nå, om han
har ham kjær. For han sa at han var Guds Sønn." Men vi vet at Gud oppvekte Jesus av graven. Den som hang
der på korset var Guds Sønn. Gud rettferdiggjorde hele verden også de som spottet, hånte og gjorde narr
av ham, ved å oppreise han fra de døde. Det er altså Gud selv som dør og soner for våre synder.
I sin pinsetale sier Peter: «Denne Jesus som dere korsfestet, ham har Gud gjort til både Herre og Messias."» Apg 2,36
Litt seinere sier Peter: «Men livets opphavsmann drepte dere, han som Gud reiste opp fra de døde, det er vi vitner om.»
Apg 3,15 Hvem andre er livets opphavsmann enn Gud selv, himmelens og jordens skaper.
Ja, slik må det være. Gud ofret seg selv for at alle mennesker skulle gå fri dommen.
4.

LANGFREDAG UNDERSTREKER AT VI ER SYNDERE OG AT KONSEKVENSENE ER
ALVORLIGE.
Over synden hviler Guds vrede og forbannelse. Gud er hellig og rettferdig. Han har sagt i sitt ord at den
som synder må dø. "Syndens lønn er døden" Det innebærer at syndere blir kastet bort fra Guds ansikt til en
evig fortapelse. Skriften lærer at vi alle er syndere:
"Her er ingen forskjell- alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet." Rom 3,22f
Røverne som hang ved Jesu side fikk som fortjent. De hadde brutt loven. De var skyldig til døden. Vi
også har brutt loven og er skyldige til samme straff. Gud straffer syndere og det er fortjent. Langfredag er
lovens sterkeste og klareste tale. Innfor denne dagen må det bli slik som Paulus sier i Rom 3,19: loven er til
for at hver munn skal tie og hele verden stå skyldig for Gud.. Ved loven lærer vi synden å kjenne. Langfredagen viser
oss at Gud står fast ved sitt ord og at syndens lønn er døden.
5.
LANGFREDAG LÆRER OSS AT: G UD ER EN FORSONET G UD .
Langfredag ved den sjette til den niende time fullbyrdes dommen over vår synd. Lukas forteller at det ble
mørke over hele landet, solen var formørket, alt var stilt, alle holdt pusten. Vi føler og hører Jesu, den
uskyldiges kamp slik Matteus skriver det: "Eli, Eli, lema sabaktani? Min Gud,min Gud hvorfor har du forlatt
meg?" Matt 27,46 Gud har forlatt sin Sønn? I denne stund går Jesus inn og tar vår synd på seg. "Han som
ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet."2.Kor 5,21 Denne
kampen måtte han kjempe alene. Han tok våre synder opp på korset og forsonet oss med Gud. Jesus
gjorde det i vårt sted. Forhenget mellom det aller helligste og det hellige i tempelet revner. Nå er Gud
forsonet. Nå er syndefallet til Adam og Eva gjenopprettet. Nå kan vi igjen i Jesus stå ansikt til ansikt med
Gud. Nå kan vi med stor frimodighet gå innfor nådens trone. Gud har forsonet seg selv med hele verden.
All verdens synd er oppgjort. Nå er den borte fra Guds ansikt. Synden er oppgjort: "Offeret har han båret
fram en gang for alle da han ofret seg selv."Hebr7,27
6.

LANGFREDAG LÆRER OSS AT:
SYNDERE .

G UD ER NÅDIG OG BARMHJERTIG , SOM FORLATER

Da Jesus døde for oss og sonet for all vår synd, så finnes det ikke mer noen fordømmelse for den som
er i Jesus Kristus. Her er bare et hav av nåde og tilgivelse. Peter fornektet Jesus 3 ganger og ble tilgitt.
På dette grunnlag kunne også Judas få tilgitt sin synd der han forrådte sin herre og Mester, men han
avslo dette tilbudet og ordnet saken selv. På dette grunnlag var det røveren på korset fikk flytte hjem til
himmelen samme dag. Han hadde ikke gjort seg fortjent til dette. Alt var av nåde. På dette grunnlag
kan jeg hver dag få takke for at Gud betrakter meg i Jesus Kristus ren og rettferdig og himmelen
verdig. At dette gjelder meg får jeg klar beskjed om gjennom ord og sakrament. Dette er de midler
Gud har stilt til disposisjon slik at vi aldri skal tvile på at dette som skjedde langfredagen gjelder meg
og deg.
7. LANGFREDAG LÆRER OSS AT NÅR DØDEN KOMMER, HAR VI EN PLASS I HIMMELEN.
Vi liker ikke tanken på døden. Langfredag bringer noe av dette dystre som vi ofte jager vekk. Det
naturlige menneske i oss frykter døden. Men vi skal la oss trøste av Jesu ord til røveren: "Sannelig, sannelig i
dag skal du få være med meg i Paradis." Luk 23,43 Røveren bekjente sine synder og Jesus avløste ham. Vi tror
fullt og fast på at vi eier syndenes forlatelse det blir vi fortalt i avløsningen og i nattverden. Like sikker og
viss skal vi få være på at vi engang skal gå gjennom dødens port til livets land. Vi kan trygt la Jesu ord på
korset være våre ord: "Fader, i dine hender overgir jeg min Ånd."
Amen.

