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Predikan på distans 2022-02-27.
Kyrkoherde Sten Rydh, Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige.
I Guds, Faderns + och Sonens och den Helige Andes, namn. Amen.
Bön. Käre himmelske Fader! Vi ber att du idag ville undervisa oss om din kärlek till oss
syndare. Hjälp oss att tro på ordet och leva efter det. Kom med din helige Ande och led oss
till den eviga saligheten. Genom Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Amen.
Predikotext: Joh. 12:20-33. (2:a årg.) Vetekornet som måste dö
20 Bland dem som hade kommit upp till Jerusalem för att tillbe vid högtiden fanns några
greker. 21 De kom nu till Filippus, som var från Betsaida i Galileen, och bad honom: ”Herre,
vi vill se Jesus.” 22 Filippus gick och talade om det för Andreas, och Andreas och Filippus gick

och berättade det för Jesus.
23 Jesus svarade: ”Stunden har kommit när Människosonen ska förhärligas. 24 Jag säger er
sanningen: Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det
dör bär det rik frukt. 25 Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som sätter sitt liv sist i
den här världen ska bevara det till evigt liv. 26 Om någon vill tjäna mig ska han följa mig, och
där jag är ska också min tjänare vara. Om någon tjänar mig ska Fadern ära honom.
27 Nu är min själ i ångest. Vad ska jag säga? Far, fräls mig från denna stund? Nej, det är
för denna stund jag har kommit. 28 Far, förhärliga ditt namn!”
Då kom en röst från himlen: ”Jag har förhärligat det, och jag ska förhärliga det igen.”
29 Folket som stod där och hörde det sade att det var åskan, andra sade att det var en ängel som
talade till honom. 30 Jesus svarade: ”Den rösten kom inte för min skull, utan för er. 31 Nu går
en dom över denna värld. Nu ska denna världens furste kastas ut. 32 Och när jag blivit upphöjd
från jorden, ska jag dra alla till mig.” 33 Detta sade han för att ange på vilket sätt han skulle
dö.
Dagens ämne i vår evangeliebok är Guds kärleks väg. Den s.k. fastetiden som nu inleds är en
förberedelse för påsken. I vår predikotext talas det om att vetekornet först måste dö för att
sedan kunna växa och bära frukt. När ett vetekorn planteras försvinner det ner i jorden och
vi ser det inte mer. Det ser ut som om det är alldeles förmultnat och förstört. Men så växer
en planta upp från detta lilla korn. Det blir en stor och kraftigt sädesväxt. Jesus tar denna
bild för att förklara sitt lidande och sin död:

Jag säger er sanningen: Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn.
Men om det dör bär det rik frukt. (v. 24)

fi

Jesus talar här om nödvändigheten av att han själv måste lida och dö för att försona hela
världens synd. Genom hans död får världen liv. När några främmande greker kom och ville
se Jesus blev de av Filippus och Andreas förda till honom. Så gör rätta apostlar. Grekerna
var fromma män som skulle tillbedja i Jerusalem. De hade hört om Jesus. Nu blev de också
ledda ända fram till honom. Så skall rätta förkunnare leda varje människa till Frälsaren,
Kristus. Det räcker inte med en yttre fromhet. Man måst lära känna Jesus rätt. Nu ck
grekerna höra budskapet om vetekornet som måste dö. Jesus undervisar här både om sig
själv och om oss människor. För att kunna bli en lärjunge måste människan först genom
lagen dö bort från sitt gamla liv och sedan födas på nytt genom dopet och tron. Jesus säger i
vår text:

2 av 3

Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska
bevara det till evigt liv. (v. 25)
Alla som lyssnar på Guds ord måste få höra detta budskap. Det går inte att komma till
himlen i sitt gamla, syndiga liv. Det måste först ske en omvändelse, en sinnesändring. Innan
detta sker är människan bunden i synden, förtappad och under djävulens våld. Detta ck
grekerna först höra. Jesus säger till dem:

Om någon vill tjäna mig ska han följa mig, och där jag är ska också min tjänare vara. (v.
26)
Det är ett stort misstag att tro att kristendomen är något som vi själva kan uträtta genom
vår egen kraft och våra egna goda gärningar eller genom vår egen fromhet. Nej, vi måste
istället genom lagen dödas. Allt det som är stort och viktigt för oss i det naturliga livet är
värdelöst, om vi menar oss därigenom kunna gå den rätta vägen till himlen. Vi måste istället
bli helt omvända, bortvända från oss själva och vår synd och vända till Gud. Det kan bara
ske genom evangelium om Jesu verk i vårt ställe. Det är endast Jesu lidande och död som kan
föra oss till en sann omvändelse. Låt oss därför se på Jesus, hur han våndas för vår skull. Han
säger:

Nu är min själ i ångest. Vad ska jag säga? Far, fräls mig från denna stund? Nej, det är för
denna stund jag har kommit. Far, förhärliga ditt namn! (v. 27f)
I sin svåra smärta och ångest ber Jesus till Fadern att om möjligt slippa lidandet. Men
samtidigt fogar han sig under Faderns vilja. Jesus vet ju att det är nödvändigt för vår
frälsning att han själv lider och dör för alla våra synder. I sin stora kärlek gör han detta för
varje människa. Det nns därför ingen synd som i sig är så stor och svår att inte Jesus har
burit också den synden och lidit straffet för den. Därför kan varje syndare komma inför Gud
och be om förlåtelse för alla sina synder för Jesu skull.
Vi skall då lägga märke till att Gud själv i vår text svarar med en röst från himlen. Det är
Guds svar på Jesu bön om att Fadern skall förhärliga sitt namn.

Jag har förhärligat det, och jag ska förhärliga det igen. (v. 28)

fi

fi

fi

fi

fl

Detta visar oss att Gud Fader försäkrar oss om att han godkänner Jesu försoningslidande
och död. Gud gör sitt namn härligt genom att uppfylla allt han har lovat. När Jesus dör och
sedan uppstår på nytt kroppsligen, sker detta som ett stort förhärligande av Guds namn. Det
löfte som gavs redan åt Adam och Eva, åt Abraham, Isak och Jakob och sedan många
gånger åt hela Israels folk genom Mose och alla profeterna, det löftet blir nu uppfyllt. Så
försäkrar Fadern era gånger med sin röst från himlen att Jesus är Guds rätte, ende Son,
som utför sitt verk för hela världen. Faderns röst hördes från himlen vid Jesu dop, på
förklaringsberget och nu inför Jesu lidande och död. Budskapet upprepades också många
gånger genom Guds utsända änglar, t.ex. på uppståndelsens morgon och vid Jesu
himmelsfärd. Inte bara Israels folk får ck höra detta budskap utan också de främmande
grekerna. Så går budskapet ut i hela världen, också till alla hednafolk.
Idag sker det överallt där det bibliska budskapet predikas rent och klart så som det är oss
givet genom apostlarna. Liksom Andreas och Filippus förde grekerna till Jesus, så att de ck
höra Jesus själv och dessutom Faderns röst från himmelen, så får också alla människor idag
möjlighet att lyssna till det predikade och lästa ordet från profeternas och apostlarnas heliga
skrifter. I predikan får du och jag höra Jesus själv tala och vi får höra Faderns röst. Men nu
sker det inte direkt från himmelen utan genom det profetiska och apostoliska ordet där den
helige Ande själv talar. Så blir också Fadern förhärligad här och nu tillsammans med Sonen
och Anden. Detta är ett stort under. Men folket förstod inte vad det var för ljud de hörde.
Det står:

3 av 3

Folket som stod där och hörde det sade att det var åskan, andra sade att det var en ängel som
talade till honom. (v. 29)
Så är det också idag. Fastän Guds ord nns över hela jorden i mängder av översättningar
till nästan alla språk, förstår inte människorna vad den rätta innebörden är. Många visar
ifrån sig ordet utan att på allvar lyssna på det och studera det. Andra både läser och hör
ordet, men vill ändå inte följa det. Man vill inte ” tjäna Jesus och följa honom” (v. 26) och överge
sitt gamla liv. Orsaken till detta är att den oomvända människan är under djävulens välde.
Satans ondska visar sig på många sätt. Dels åstadkommer han yttre olycka i form av krig och
våld och annat elände. När vi ser sådant förstår vi att den onde anden är i full verksamhet.
Men Satan verkar också på ett mera fördolt sätt. Han gör det genom att fånga våra tankar
och våra liv, så att vi inte vill låta den Helige Ande omvända oss genom dopet och tron. Så
är hans allra värsta vapen själva arvsynden och otron i våra hjärtan.
Men Gud är starkare. Jesus säger:

”Nu går en dom över denna värld. Nu ska denna världens furste kastas ut. Och när jag blivit
upphöjd från jorden, ska jag dra alla till mig.” Detta sade han för att ange på vilket sätt han
skulle dö. (v. 31-33)
Världens furste, djävulen, kan inte kastas ut genom världslig makt. Djävulens världsliga
makt kan bara dämpas i viss mån genom att vi människor ber till Gud och genom den
naturliga lagen följer Guds bud och gör allt vi kan för att upprätta goda samhällen där
sanning, rättvisa, godhet och kärlek ställs mot lögn, orättvisa, ondska och hat. I denna
världens riken och ordningar är sådant mycket viktigt. Men djupare sett kan djävulen aldrig
besegras genom naturliga medel. Det nns bara ett enda sätt, om vilket Jesus här säger:

När jag blivit upphöjd från jorden, ska jag dra alla till mig. (v. 32)
Upphöjelsen är Jesu korsfästelse. På korset led han Guds straff för alla våra synder.
Genom detta kallar han alla till sig. I sin uppståndelse visar han att han nu fullkomligt har
rättfärdiggjort och befriat hela världen från syndens fördömelse. Hans rättfärdighet är nu vår
rättfärdighet genom tron. När vi som förlorade syndare kommer till honom och förtröstar på
vad han har gjort försäkrar Fadern oss om att alla våra synder är förlåtna. Så blir vi befriade
från satans makt. Så segrar vi genom tron. Faderns röst hör vi idag genom ordet och
sakramenten som är de medel Gud i sin nåd har gett oss. Så får vi del av Guds kärlek genom
Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare.
Amen.

fi

fi

Bön. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat
och varnat oss. Hans Helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi inte må vara glömska
hörare, utan ordets görare, och så dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod intill
änden, och bli evigt saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Amen.

