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Valentine som selv ble en inspirasjon og et forbilde for
mange, hentet sin inspirasjon til kjærlighet fra troen på
Jesus. Jesus var Valentines læremester. Og prekenteksten
vår i dag tror jeg kan ha vært en av de tekstene som preget
Valentine:

Johannes 12, 20 - 33
Johannes 12,20-28:
PREKEN
VALENTINES DAY
I går var det Valentines day. Det er litt ulike tradisjoner
knyttet til Valentine, eller Valentinius, men i den katolske
tradisjon hvor han er en helgen, så var Valentine en prest i
Roma på 200-tallet. Det fortelles at han viet folk i
hemmelighet som ikke hadde lov til å gifte seg. Slik som
soldater, og kanskje slaver og folk fra helt forskjellige
sosiale lag. Valentine satte kjærligheten mellom to som
elsker hverandre høyere enn loven og egen sikkerhet. Han
ble elsket av folket for det motet han viste, men det hjalp
ikke. Han ble tatt. Det eneste som kunne redde han var å
tilbe keiseren som Gud. Keiseren, som også likte Valentine
godt, prøvde å få han til det. Men Valentine ville ikke tilbe
andre enn Jesus. Tvert i mot prøvde han å omvende
keiseren til kristen tro. Da var alt håp ute og han ble dømt
til døden”.

Blant dem som var kommet til Jerusalem for å tilbe under
høytiden, var det noen grekere. 21 De gikk til Filip, som
var fra Betsaida i Galilea, og sa: «Herre, vi vil gjerne møte
Jesus.» 22 Filip kom og fortalte det til Andreas, og
Andreas og Filip gikk så og sa det til Jesus. 23 Jesus
svarte: «Timen er kommet da Menneskesønnen skal bli
forherliget. 24 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. 25 Den som
elsker sitt liv, skal miste det, og den som hater sitt liv i
denne verden, skal berge det og få evig liv. 26 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. 27 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. 28 Far, la ditt navn bli forherliget!» Da
lød det en røst fra himmelen: «Jeg har forherliget det, og
skal igjen forherlige det.»

TIMEN ER KOMMET FOR HVA?
Vi vil gjerne møte Jesus, sa noen grekere. Hva de da
forventet å se er ikke godt å si. Men fortelling rett før hvor
Jesus har blitt hyllet som konge på vei inn i Jerusalem, og
det rett etter å ha reist Lasarus opp fra døden, avsluttes
med at fariseerne sukker oppgitt: «All verden løper etter
han.» Jesus var tydeligvis veldig ettertraktet og det var
store forventninger i luften. Så muligheten var stor for at
grekerne ville se en mirakelmann med makt og evner av en
annen verden.
Jesus svar ser ut til å bygge opp under det: Timen er
kommet sier han. Flere ganger tidligere hadde han snakket
om denne timen, og sagt at den ennå ikke var kommet.
Men nå er time kommet da Jesus skal bli forherliget.
Grekerne som ville se Jesus var på rett sted til rett tid. Nå
er timen da sønnen skal bli herliggjort!
Men hva gjør Jesus da? Han forteller om hvetekornets lov:
Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare
det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.
Jesus forherligelse, Jesu seier, skjer gjennom å lide og å
dø. Akkurat som hvetekornet som legges i jorden og dør
for sin egen del mens det ut av seg spirer masse nytt korn.
Det Jesus snakker om her er ikke tomt skuespill. Han gir
uttrykk for at han er full av angst for det som ligger foran,
men setter sin lit til Gud. For det er til denne timen han er
kommet.

HVEM VIL HA EN SÅNN MESTER?
700 år tidligere profeterte Jesasja om Jesus, slik Kari leste:
Han var ringeaktet, forlatt av mennesker,
en smertenes mann, vel kjent med sykdom,
en foraktet mann som ingen ville se på,
vi regnet ham ikke for noe.
4 Sannelig, våre sykdommer tok han på seg,
og våre smerter bar han.
Vi trodde han var blitt rammet,
slått av Gud og plaget.
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.
Hva slags Gud er dette? Hva slags Messias er dette? Som
ingen liker eller har respekt for? Som ikke imponerer noen,
tvert i mot så vekker han forakt. Jødene tok anstøt av en
korsfestet Gud. Grekerne kalte en sånn tro en skandale.
Hvem vil ha en slik en som sin mester og sitt forbilde, som
sitt håp?
Valentine ville. Og mange, mange andre. Også her på
Lørenskog i dag. Valentine så hvem Jesus var, hva hans
budskap var, og hva hans liv, død og oppstandelse innebar.
Han skjønte at hvetekornets lov beskrev hele
hemmeligheten i evangeliet. Jesu død blir til liv for de

mange. Det er hans ære, hans storhet. Det er Guds plan og
kristendommens fundament sammen med oppstandelsen.
Ida ble døpt til Jesu død og oppstandelse. Nattverden er å
minnes Jesu død for våre synder.
Valentine så det og fulgte Jesu eksempel. Ved sitt mot
både ved å sette kjærligheten høyest og vie mot loven, og
for å ikke ville tilbe noen andre enn Jesus. Hans mot, og
død, har igjen inspirert mange.
JEG VIL SE JESUS
Jeg vil gjerne se Jesus, akkurat som grekerne. Jeg tror ikke
jeg er alene om det. Men hva ser jeg da for meg? En tro
som seirer og velsigner meg med alt jeg trenger og mer til,
holder meg og mine borte fra sykdom, fyller meg med fred
og lykke? Alt båret oppe av en glad og trygg tro uten tvil.
Forventer jeg å se stappfulle kirker overalt, og den kristne
tro spre seg og vinne innflytelse i alle verdens land?
Jo, jeg drømmer jo om det, og søker det, ber om det. Men
Jesus snur ting på hodet. Makt og seier er ikke å være
sterkest i kamp. Sterk er den som kan være svak, og holder
det ut og ikke gir opp. Jesus kjempet ikke mot, lot seg bli
tatt til fange, gikk stilletiende gjennom lidelse og død for
vår skyld. Hvilken styrke. Hvilken maktdemonstrasjon av
kjærlighet, overgivelse og offervilje. Det har motivert
kristne til å dele den troen med hele verden. Flere ganger
dessverre også med sverd i hånd som korsfarerne og Olav

den hellige, ikke helt ulikt ISILs framferd i dag. De trodde
vel de gjorde Guds vilje, men bommet totalt. Det er så lett
for oss mennesker å gjøre Gud til en helt som seirer. Visst
seirer Jesus. Han stod jo opp fra de døde og åpnet vei hjem
til Gud i himmelen for oss. Men veien til seier og
herligheten gikk gjennom lidelse og død. Gjennom en
maktdemonstrasjon av kjærlighet, overgivelse og
offervilje.
Slik vi kan ane litt av når en mor våker tålmodig over sitt
urolige barn. Slik en mann trofast blir hos sin kronisk syke
kone live ut. Slik en fattig bonde ikke vil gi opp å skaffe
mat til familien sin tross flere år med enten tørke eller
flom. Slik en hjelpearbeider daglig går ut med mat og
omsorg til de som i år etter år er fanget i rusens grep. Slik
en rusavhengig hver kveld ber sin korte bønn: Se i nåde til
meg, Jesus. Jeg klarte ikke å stoppe i dag heller.
Jesus Kristus har med sitt liv, sin lidelse og død, og
oppstandelse vist oss hvem Gud er, hva storhet er, og hva
kjærlighet og styrke er.
En tåre renner fra ikonet (362)

