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«Den som tørster, skal komme til meg og drikke!» 

Kroppen sier ofte ifra når det er behov for drikke, vi blir tørste. Mangel på vann over tid er skadelig, ja 

dødelig.  Å være tørst kan også være et bilde på sorg og nød. En tørster etter fred, frihet og en god 

samvittighet. Det finnes steder i skriften der mennesker «tørster» etter Gud og etter Gud ord. «Min sjel 

tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg få komme fram for Guds ansikt?» Sal 42,3 Vi er skapt i 

Guds bilde. Vi hører han til. Synden har fjernet oss fra Gud, men i hvert menneske er det en lengsel etter noe 

som ligger utenfor en selv. «De urettferdige har ingen fred, sier Herren.» Jes 48,22. 

Det er bare å se rundt seg hvordan mennesker har erstattet sitt forhold til Gud, med andre guder som penger, 

velferd, underholdning og heltedyrkelse. Verden er preget av en rastløshet uten sidestykke. Mennesket 

dyrker seg selv, er opptatt av penger og rikdom. Ensomhet er et økende problem hos unge og eldre.  

«Den som tørster, skal komme til meg og drikke!»  Når Jesus hilser sine disipler etter oppstandelsen så er 

det med «Fred være med dere». Vær ikke engstelige og redde. Synden er sonet, gjelden betalt, Gud har ved 

Jesu død og oppstandelse gitt oss en evig rettferdighet. Det er bare evangeliet som kan stille tørsten etter fred 

og en god samvittighet. Du eier ved troen en fullkommen syndenes forlatelse. Den rekkes deg gjennom 

nådemidlene, i ord og sakrament. Paulus hilser sine medkristne med: «Nåde være med dere og fred fra Gud, 

vår Far, og Herren Jesus Kristus!» 1 Kor 1,3. Gud vil at vi skal bo i hans kjærlighet og kjenne hans 

tilgivelse og nåde. Å drikke vann må en daglig igjen og igjen. Jesus er livets kilde med livets vann. Så sa han 

til meg: «Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av kilden med livets 

vann som gave.» Åp 21,6. Dette er evangeliet som vi daglig trenger å ta til oss.  

Å leve som en kristen er å drikke av livets vann. «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, 

og jeg vil gi dere hvile.» Matt 11,28.  

Å leve som en kristen er å legge av alt som tynger og alt som bekymrer oss hos Jesus og hvile ut. Bekjenne 

sine synder og motta syndenes forlatelse det er å drikke og hvile. «Herren er min hyrde, jeg mangler ikke 

noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile.» Sal 23,1-2 Mange tenker 

om kristendom at det orker jeg ikke. Det er altfor mange ting en skal gjøre og ikke gjøre, et mas og et strev. 

Men kristendom er det motsatte. Gud vet at du ikke lykkes med ditt liv. Gud vet at du ikke strekker til, derfor 

har han selv gått inn og ordnet alt for oss. Alt er ferdig. Du kan bare komme fram for han og takke for frelsen 

i Jesus Kristus og hvile. 

Å leve som en kristen er å kjenne tørsten, for da søker vi til Jesus, til nådemidlene som er kilden som aldri 

går tom der Jesus rekker oss syndenes forlatelse. Det er nok mange av oss som i disse tider har kjent på 

tørsten etter fellesskap, tørsten etter å samles til gudstjeneste, tørsten etter å få høre i skriftemålet at dine 

synder er deg forlatt, tørsten etter å motta han selv, hans legeme og blod i nattverden til syndenes forlatelse. 

«Den som tørster, skal komme til meg og drikke!»  Ikke bare kan komme, men skal komme. Det er en 

befaling. Det er en kristen rett og plikt å komme til han med alle ting. For det er bare Jesus som er Veien, 

Sannheten og Livet. Men om du er hindret fra å komme til gudstjeneste så har du Guds ord.  

 

Å leve som en kristen er å tørste etter Guds ord. «Se, dager skal komme, sier Herren Gud, da jeg sender sult 

i landet, ikke sult etter brød og ikke tørst etter vann, men etter å høre Herrens ord.» Am 8,11. I 5 Mos 8,3 

kan vi lese «Han ydmyket deg; han lot deg sulte, og han lot deg spise manna, en mat som verken du eller 

dine fedre kjente til. Slik ville han la deg forstå at mennesket ikke lever bare av brød; mennesket lever av 

hvert ord som kommer fra Herrens munn.»  Det er dette ordet Jesus viser til da han i ørkenen avviser 

djevelen: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds 

munn.» Matt 4,4 En tørst etter å høre Guds ord. Når Jesus sier at den som tørster skal komme til han, så er 

det fordi Jesus gir deg det levende Guds ord. Paulus sier i Rom 1,16 at evangeliet er en Guds kraft til frelse 

for hver den som tror. Vi lever av Guds ord, vi trenger det hver eneste dag for å opprettholde troen og vårt 

forhold til Gud. Barn trenger hele tiden å få tilbakemelding fra sine foreldre, positive ord når de gjør noe som 

er bra og korreksjon når det gjør noe som er galt. Slik vokser vi som menneske og i avhengighet av 

hverandre. Slik er også vårt forhold til Gud. 

Guds ord er lov og evangelium. Vi trenger hele tiden og bli fortalt hvem vi er av naturen at vi har syndet i 

tanker, ord og gjerninger og kjenner den onde lyst i vårt hjerte. Guds lov må lyde slik at vi virkelig blir klar 

over hvor livsnødvendig evangeliet er. Loven driver oss til Kristus slik at vi lærer Gud å kjenne som vår 

hyrde, en hyrde som fører oss til oss fred og frihet, hvile og glede. Guds ord gir oss kraft og styrke. Guds ord 

som er våpenet vi skal bekjempe den onde fienden med, han som til enhver tid går til angrep på oss.  



 
 
Derfor er det viktig at vi lever i ordet og lar ordet leve i oss. Guds ord minner oss hele tiden på hvem Gud er. 

Han vår far, himmelens og jordens skaper. Han er barmhjertig og tålmodig, og han elsker oss og har gitt løfte 

om å være nær hos oss alle dager. Vi lever daglig av Guds ord slik vi har det Bibelen, det er i sannhet «ord 

som kommer fra Guds munn». For husk: «..Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Dette er troens ord, 

det som vi forkynner.» Rom 10,8 

 

Evangeliet slukker tørsten. «Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av 

levende vann.» Joh. 7,38 Evangeliet gir meg ro og hvile. Evangeliet om syndenes forlatelse gir meg en god 

samvittighet og fred med Gud. Evangeliet slukker tørsten og gir overskudd og energi til å gi dette videre til 

andre. Det blir vann til overs til våre tørste medmennesker. «Vi elsker fordi han elsket oss først.» 1 Joh 4,19 

Vi får evangeliet slik at vi kan bringe det ut til andre. Det skjer gjennom ord og handling. Når Moses slo på 

klippen, så kom det vann slik at folket fikk drikke. Det er Gud som handler. Du kommer til han som en fattig 

synder og får nåde og tilgivelse. Han bruker deg i sin tjeneste til å gi andre mennesker evangeliet slik du er. 

Det kan være et glass vann til en som er tørst, et vennlig ord til en som trenger trøst, et besøk til en som er 

ensom, en telefon til en som er isolert, eller et ord fra Bibelen til en som tørster etter Guds ord. «Den som 

tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann.» 

 

 «Dette sa han om Ånden de som trodde på ham, skulle få. Ånden var ennå ikke kommet, for Jesus var ennå 

ikke blitt herliggjort.»  Her vises det til både Kristi himmelfartsdag og pinsedagen. I dagens evangelietekst 

sier Jesus: «Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen 

til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere.» Joh 16:7 Den Hellige Ånds oppgave var å sette 

apostlene i stand til å gå ut i hele verden med evangeliet, dette fikk sin klare markering på pinsedagen. 

Apostlene fikk nådegaven til å tale evangeliet på alle språk. Åndens oppgave var også å sørge for at Det nye 

Testamentet ble skrevet ned og at Guds ord ble levert videre. «Men når sannhetens Ånd kommer, skal han 

veilede dere til hele sannheten.»  Den Hellige Ånds fremste oppgave er å forherlige Kristus. «Han skal 

herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Alt det som min Far har, er 

mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.» Joh 16:14 

Det er viktig å slå fast at Den Hellige Ånd bor i Ordet. Luther sier at Den Hellige Ånd inkarneres i Guds ord. 

Guds ord er Ånd og Liv. Guds ord er skaperord. Det Guds ord sier, det skjer. Det er Ånden som skaper troen 

og opprettholder troen i oss. Han gir oss Guds ord og gjør det levende for oss og det blir til «elver av levende 

vann» så feler får glede og nytte av det. Luther sier i katekismen: «Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller 

kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men Den Hellige Ånd kar kalt meg ved 

evangeliet, opplyst meg med sine gaver, helliggjort og bevart meg i den rette tro, slik han også kaller, 

samler, opplyser og helliggjør hele den kristne kirke på jorden og bevarer den hos Kristus i den sanne og 

ene tro.» 

Jesus viser i teksten til Jesu himmelfart og til Åndens komme pinsedagen. Når han nå bruker uttrykket «elver 

av levende vann», så er det utrykk for at her er det et hav av nåde for alle mennesker. Det finnes ikke den 

synd du har gjort som du ikke kan få tilgivelse for, det finnes ikke ett menneske som ikke omfattes av Jesu 

død på korset og oppstandelsen. Det er for alle. 

Så når du leser eller hører Guds ord så er det et levende ord som slukker tørsten og stiller sulten. Det skaper 

troen, det gir deg håp og mot til å leve videre. Det knytter deg tett til Jesus, han som står ved Guds side og 

ber for deg og taler din sak for Faderen. Guds ord er den Hellige Ånds verktøy som han bruker til å få deg 

bevart og trygt fører deg hjem på veien til himmelen. Gud har gjort alt for du skal få være hans barn. I tillegg 

har han bruk for deg slik at flere kan få troen og få stilt sin tørst etter det levende vannet, Gud ord. Gjennom 

ditt liv som kristen i verden er du et Kristus brev. Du snakker ikke slik som verden, du gjør ikke verdens 

gjerninger, du hjelper de som trenger det, du lurer ikke unna på skolen og i arbeid, du er trofast og 

pliktoppfyllende osv. Ditt liv kan være en årsak til at Guds Ord blir foraktet eller respektert og trodd.  Du går 

til gudstjeneste så ofte du har anledning og prioriterer din tid annerledes enn verden.  I det kall Gud har satt 

deg, er du et levende vitnesbyrd.   

 

«Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften har sagt, renne strømmer av levende vann."  

Derfor oppfordres du i dag av Jesus selv: «Den som tørster, skal komme til meg og drikke!» 

 

Amen. 

 


