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«Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud.»  

 

Det er Jesus selv som taler til sine disipler etter innstiftelsen av nattverden. Her lover han at Den Hellige Ånd 

skal komme til dem: «Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere 

for alltid: sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men 

dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.»  Løftet om Den Hellige Ånd er et løfte til 

kirken, og han «skal være hos dere for alltid» i motsetning til verden som ikke kan ta imot sannhetens Ånd. 

Kirken er alle de som tror og hører Jesu ord. Kirken er hellig og samtidig også de helliges samfunn. Den 

tredje trosartikkel uttrykker det slik: «Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges 

samfunn,». Dette at kirken er hellig knyttes opp mot Guds sanne ord og troen på Jesus Kristus. I dagens 

evangelietekst sier Jesus: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi 

skal komme og bo hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet dere hører, er 

ikke fra meg, men fra Far, han som har sendt meg.» Joh. 14,23f 

Jeg husker tilbake at det ble stilt spørsmål om jeg har Den Hellige Ånd? Hvilke tegn hadde jeg som kunne 

dokumenteres dette? Tungetale og åndsdåp var en av kriteriene på at Ånden var virksom. Men her ser vi at 

Den Hellige Ånd er gitt til de som holder fast på Guds ord. Til det å holde fast på Guds ord er det knyttet et 

løfte: «vi skal komme og bo hos ham». Gjennom ordet kommer Guds Ånd til oss og bor i oss. Det står om 

Moses da han var på Sinai fjellet at «Han mottok levende ord for å gi dem til oss.» Apg 7,38. I Hebreerbrevet 

står det at «…Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd.»  Hebr 4,12   Peter 

presiserer at når en blir født på nytt og blir et Guds barn så skjer det ved «… Guds levende ord som er og 

blir.» 1 Pet 1,23 Jesus forklarer for oss hva som ligger i dette at Guds ord er levende: «Det er Ånden som 

gjør levende, kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv.» Joh 6,63. Den Hellige 

Ånd bor i ordet og gjør det levende og virksomt. Gjennom det blir Guds ord et kraftig ord som skaper nytt 

liv. Ved dette ordet ble verden til: «De som sier slikt, glemmer at det fra eldgammel tid var himler og en jord 

som steg fram av vann og består ved vann, i kraft av Guds ord.» 2 Pet 3,5 Det er dette ordet som i dåpens 

bad fødte oss på nytt til å bli Guds barn. Det er dette ordet som gjør brød og vin til Jesu legeme og blod i 

nattverden og vi får motta synenes forlatelse gjennom sakramentet. Det er dette ordet gjennom prestens 

avløsning frir meg fra alle synder og renser samvittigheten i skriftemålet, Gud levende ord. 

 

«Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud.»  Å elske Gud er å holde seg til de ti bud. Gjennom 

kjærligheten oppfylles budene. Vi vet at vi ikke alltid holder de ti bud. Vi faller og synder i tanker, ord og 

gjerninger. I tillegg kjenner vi ofte på onde lyster og begjæringer som vi ikke har kontroll på. Er det da slik å 

forstå at jeg ikke elsker Jesus når jeg synder? Nei, da snur vi på rekkefølgen av hva Jesus sier. Han sier ikke 

at ved å holde hans bud så får du kjærligheten som en følge av det. Kjærligheten til Jesus kommer først. 

Jesus elsket oss slik vi er her og nå, med våre synder og svakheter. Johannes forklarer i 1. Joh 4,10 hva 

kjærligheten er: «Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin 

Sønn til soning for våre synder.» «Vi elsker fordi han elsket oss først.» 1 Joh 4,19. Jesus døde for oss mens vi 

var syndere. Han tok våre synder med seg opp på korset og betalte vår gjeld. Når loven får vist oss hvem vi 

er av naturen må vi rope som tolleren «Gud vær meg synder nådig». Jesus er oss nådig. Han viser oss at vi i 

dåpen fikk del i hans rettferdighet. Han viser oss at han igjen og igjen erklærer oss skyldfrie og som frie 

Guds barn. Den Hellige Ånds fremste oppgave er gjennom ordet å gjøre Kristus stor for oss. Da blir 

kjærligheten levende og varm. Det fantastiske er at gjennom Jesus Kristus eier jeg en fullkommen 

rettferdighet. Da er lovens krav oppfylt, da har også jeg i Jesus holdt budene.  Jesu fullkommenhet er min 

fullkommenhet. Hans syndfrie liv er mitt syndfrie liv. Mine synder er sonet og betalt. Gud ser ikke på meg 

og mitt, men på hva Jesus har gjort i mitt sted. Han er min stedfortreder. 

 

«Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud.». 

Når Jesus sier «mine bud», så er det også Guds bud som Jesus ofte viser til. Når han sier i Joh. 13,34: «Et 

nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.», så er 

det i samme sak det budene i GT sier. Men Jesus har også gitt påbud som ikke direkte finnes i Det gamle 

testamentet. Jesus har nettopp feiret nattverden med disiplene. Da fikk de dette budet: «Gjør dette til minne 



 
 
om meg.» Luk 22,19. De fikk påbud om å holde nattverden så ofte de kan. Etter oppstandelsen fikk de et 

annet påbud: «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige 

ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere» Matt 28,19-20. Jesus sier her at alle Jesu bud til oss 

skulle hans disipler forkynne slik det står i Luk 24,47: «i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene 

forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem.». Dette skal vi videreføre. Jesus ga også et 

oppdrag da han innstiftet nøklenes embete: «Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom 

dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.» Joh 20,23. Dette kan sammenfattes i at Jesus gir sin kirke 

oppdrag om å forkynne evangeliet og forvalte sakramentene. Guds ord viser oss igjen og igjen at det er Guds 

vilje at det skal innsettes prester som kan forvalte ord og sakramentene i forsamlingene. Den Hellige Ånd 

bruker nådemidlene for å nå ut i hele verden med evangeliet. Kirken trenger Den Hellige Ånd for å fullføre 

dette påbudet, og vi kan være sikre på at vi får Den Hellige Ånd ut fra det løftet Jesus gir i dagens tekst: «Og 

jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: sannhetens 

Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for 

han blir hos dere og skal være i dere.  Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til 

dere.»  Det Jesus har bedt om det har han fått. Det markeres ved å feire pinsedagen. Ånden kommer som et 

svar på Jesu bønn. Åndens gaver er ikke vår fortjeneste. Jesus har også lært oss å be om Den Hellige Ånd: 

«Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Far i himmelen gi 

Den hellige ånd til dem som ber ham!» Luk 11,13 Men all bønn skal skje i Jesu navn og vi får Ånden bare på 

grunn av Jesus. Derfor forutsetter det at Ånden har gitt oss troens gave, før vi ber om Den Hellige Ånd. Det 

er den Hellige Ånd i oss som ber om Ånden.  

 

Hvem er så Den Hellige Ånd? Her i teksten sier Jesus at «han skal gi dere en annen talsmann». Ånden er 

altså en annen person enn Gud og Sønnen. Her bekjennes Treenigheten, Gud fader, Sønnen og Den Hellige 

Ånd. «Talsmann» kan også oversettes med en som hjelper eller en advokat som forsvarer oss. Her har vi en 

av Åndens oppgave. Han taler vår sak for Gud. Han forsvarer oss på tross av at vi feiler og synder og 

påminner om at Jesus døde for oss fordi vi ikke lykkes med våre liv. Når den onde fienden vil dømme oss og 

skremme oss, når verden rundt oss blir truende eller vår egen samvittighet plager oss, så kommer Ånden med 

trøst og sier at vi ikke skal være redde og engstelige. Kristus har tatt seg av deg, du er døpt i hans navn og 

han har ofret alt for deg. Ditt navn er innskrevet i Livets bok selv om han visste om dine synder. Jesus har 

frikjøpt deg fra alle dine synder. Du er ren og fri ved troen på Ham. Den hellige Ånd trøster oss med 

evangeliet. Det skjer igjen og igjen. Hvor ofte får du ikke gjennom gudstjenesten høre at du er Guds kjære 

barn av nåde gjennom ordet og sakramentet.   

 

Det står om Jesus at han også er vår talsmann: «Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal 

synde. Men om noen synder, har vi en talsmann hos Far, Jesus Kristus, Den rettferdige. 2 Han er en soning 

for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens.» 1 Joh 2,1-2 Både Kristus og Ånden er vår 

forsvarer, vår talsmann og advokat innfor Faderen. Når den Hellige Ånd forsvarer oss gjør han det etter Guds 

vilje: «På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å 

be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. 27 Og han som gransker hjertene, vet hva 

Ånden vil; for Ånden ber for de hellige etter Guds vilje.» Rom 8,26-27. Men sier du, vi har brutt med Guds 

vilje? Vi er syndere som har handlet imot hans bud. Kan Den hellige Ånd overse dette? Den hellige Ånds 

bønn er ikke i strid med Guds lov som fordømmer oss. Lovens krav er oppfylt i og med Jesu frelsesverk for 

oss. Når Ånden forsvarer oss, viser han til hva Jesus har gjort for oss overfor Faderen. Klarer du å se hvor 

godt du er ivaretatt? Du er ikke alene. Du har den treenige Gud som forsvarer og beskytter her i livet, uansett 

hvor vanskelig alt er. 

 

Ånden kalles også «sannhetens Ånd».  Når han forsvarer oss, sier han sannheten. Hva er sannheten? Det er 

Guds ord. «Herrens ånd skal hvile over ham, en Ånd med visdom og forstand, en Ånd med råd og styrke, en 

Ånd som gir kunnskap og frykt for Herren.» Jes 11,2 Åndens embete er Ordets embete. På pinsedagen kom 

Ånden over disiplene og de fikk kraft til å bli Kristi vitner og det på alle språk. Når Guds ord er oversatt til 

mange språk også våre egne språk, er det Den Hellige Ånds verk. Derfor er en norsk språklig bibel, Guds ord 

og Guds ord er sannhet.  Vi skal ikke søke Ånden i oss selv, i våre opplevelser og følelser. Vi skal søke 

Ånden i Skriften. Her bor han og her virker han.  

 



 
 
 

Til slutt taler Jesus om at han ikke vil la oss være som foreldreløse barn. 

«Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere.» 

Kirken her i verden ligner foreldreløse barn som ingen vil ta seg av. Kirken er oppsplittet og spredd rundt i 

hele verden og består av hjelpeløse mennesker. De synes som om de bare kan en ting og det er å være uenige 

og ikke samarbeide. Men Jesu løfte gjelder om at han ikke vil la oss bli alene som barn uten foreldre. Han 

kommer til oss. Den hellige Ånd lærer oss å tro det verden ikke ser, at Kristus lever og at hans kirke lever. 

Han er hos oss når vi samles i hans navn. Når kirken bevarer hans bud om å forkynne ordet og forvalte 

sakramentene er det et utrykk for at vi elsker Kristus og at hans kirke er elsket av Kristus. 

«Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud.»  

Amen. 

 

 


