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JOH 3,16  For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror 

på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 

 

Et kjent og kjært bibelord.  

Her har Johannes samlet evangeliet, hele Bibelens innhold i en setning.  

I dette ordet ligger også hemmeligheten til at noen mennesker går fortapt, mens andre får evig liv.  

 

I går kunne vi lese om Den Hellige Ånd som kom over apostlene på Pinsedagen for å utruste dem til å 

forkynne evangeliet for alle folkeslag. De ble utrustet ved at de fikk innsikt i evangeliet, Ånden lærte 

dem sammenhengen mellom GT og NT og Jesu oppfyllelse av løftet i GT. De forstod nå hvorfor det 

var nødvendig at Jesus måtte lide og dø for deres synder. De forstod nå hva Jesus virkelig hadde sagt 

og undervist dem om. Med andre ord, de hadde fått en styrket tro på Jesus Kristus som deres frelser. 

Troens frukt var blant annet frimodighet og styrke. De ble utrustet slik at de kunne tale fremmede 

språk og forkynne evangeliet til alle. 

Så blir da pinsedagen stående som den dagen da Den usynlige kirke, Jesu Kristi kirke på jord, blir 

synlig gjennom sine kjennetegn, ord og sakrament. Kristus er faret opp til himmelen, men han er 

likevel her til stede gjennom sitt ord og sakrament. Den Hellige Ånd gir Ordet liv og skaperkraft slik 

at nye mennesker kan komme til tro på Jesus Kristus. Gjennom nådemidlene, er Jesus til stede i sin 

kirke. Dette vitner 1. pinsedagen om.  

 

I dag møter vi Jesus som underviser Nikodemus som var en fariseer. Det som kjennetegner fariseerne, 

er at de stod i opposisjon til Jesu i det viktige spørsmål om hvordan jeg blir et Guds barn og får del i 

det evige liv. Fariseerne sa: Du må ta en bestemmelse og så må du ha en sterk vilje til å gjennomføre 

beslutningen din. Det kreves hardt arbeid for å gjøre gode gjerninger slik at du kan fortjene frelsen. 

Men Jesus sier: Kom til meg alle som strever og har tunge byrder og jeg vil gi dere hvile. Uten at du 

blir født på ny kan du ikke komme inn i Guds rike. 

En annen sak var at fariseerne ikke ville vite av noen mellommann mellom Gud og mennesker som 

skulle frelse oss. Når Jesus hevder at han var Guds Sønn, ble det for dem en bespottelse. De hadde 

ikke bruk for noen frelser. At han sa om seg selv at han var Guds Sønn, ble en av grunnene til at Jesus 

ble korsfestet. 

 

Når det gjelder læren om Guds kjærlighet, at han er barmhjertig og nådig, så var fariseerne innforstått 

med dette.  Fariseeren i tempelet takket Gud for hans kjærlighet, at Gud hadde gjort han slik at han 

kunne utføre gode gjerninger. Men hva er da forskjellen mellom sann kristendom og fariseisme?  «For 

så har Gud elsket verden» – Gud har elsket verden ved at han gav sin sønn den enbårne.  Gjennom 

Jesus Kristus viser Gud sin kjærlighet til oss. Fariseerne hevdet at det var ved å innpode sin nåde i det 

enkelte menneske og sette det i stand til å gjøre gode gjerninger. De ville ikke vite av Jesus Kristus 

som en stedfortreder som sonet for deres synder. Fariseernes synder skulle de ved Guds hjelp ordne 

opp i selv. Dermed avviser de Jesus Kristus som verdens frelser – som har dødt og oppstått til vår 

rettferdiggjørelse. 

Dette har fariseerne til felles med mange som kaller seg kristne i dag. Hvordan blir menneske frelst? 

Ved gjerninger, bestemmelse, egen omvendelse, bønner, gjerninger m.m.? Eller ved troen alene uten 

gjerninger. I dagens tekst på 2. pinsedag er det om å gjøre for den Hellige Ånd å sette søkelys på det 

som er det viktigste av alt her i verden: Forholdet til Kristus. Her avgjøres liv eller død. 

Som kristen kirke er vårt viktigste varemerke læren om rettferdiggjørelsen. «For av nåde er dere 

frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.» Efes. 2,8 «Og er det av nåde, er det ikke 

på grunn av gjerninger. Ellers ville jo nåden ikke være noen nåde» Rom. 11,6. 

Hvorfor feirer vi gudstjeneste søndag etter søndag med skriftemål og nattverd?  

Kort sagt for det er her Gud møter oss som vår far og vi som hans barn. Det er for å bevisstgjøre oss 

om at det er bare ved troen på Jesus Kristus at jeg kan bli salig. Dette er Den Hellige Ånds viktigste 

oppgave. Rett nok er det mange viktige læresetninger i Skriften som skal løftes fram. Men det 

viktigste av alt er å skape tro og holde troen vedlike. Det viktigste for Jesus er at Nikodemus kommer 

til tro, derfor forkynner han lov og evangelium. Nikodemus, du må bli født på ny, du må tro 

evangeliet.  Du er en synder, men Jesus betalte synderegninga for deg. Gud er fornøyd med Jesu verk 

for deg. Det er ditt, helt gratis. 



Deretter kommer det som følger etter troen: skal jeg bli bevart som kristen må jeg holde meg til Guds 

Ord. Det å tro på Jesus innebærer også å tro på alt det han har sagt, Skal Den Hellige Ånd få trøste oss, 

styrke oss, bevare oss er forutsetningen at vi holder Guds ord som Guds Ord, men til det trengs det 

undervisning over tid. Det kan ta lang tid å få innsikt i alt Guds ord, det kan ta hele livet. Det er ikke 

gitt i en håndvending å få innsikt i alt hva Skriften lærer om nattverdens mysterier og kirkefellesskap. 

Her må den Hellige Ånd få arbeide med oss slik han gjorde med Peter, en Nikodemus og med deg og 

meg. 

 

Vår oppgave er først og fremst å forkynne lov og evangelium slik at mennesker ser sin synd og  har 

behov for Guds nåde. Av denne grunn ble apostlene utrustet første pinsedagen. 

Den Augsburgske bekjennelsen tar opp dette i artikkel 5: «For at vi skal komme til denne tro, er det 

innstiftet et embete/tjeneste med å lære evangeliet og meddele sakramentene. For ved ordet og 

sakramentet som midler blir den Hellig Ånd gitt, han som virker troen, når og hvor Gud vil, i den som 

hører evangeliet, nemlig at Gud, ikke for vår fortjenestes skyld, men for Kristi skyld, rettferdiggjør den 

som tror at de blir tatt til nåde for Kristi skyld.» 

Der det forkynnes og der sakramentene forvaltes der skapes troen og der er Guds rike, Kristi kirke. 

Dette hører vi klart i dagens tekster: «Og han bød at vi skulle forkynne for folket og vitne at han er den 

som Gud har satt til dommer over levende og døde. Om ham vitner alle profetene og sier at alle som 

tror på ham, skal få tilgivelse for syndene ved hans navn. Mens Peter fremdeles talte, kom Den Hellige 

Ånd over alle som hørte Ordet….Da sa Peter: "Disse har fått Den Hellige Ånd like så vel som vi. Kan 

noen da nekte dem vannet og hindre at de blir døpt?" Så bød han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn. 

Etterpå bad de ham bli hos dem noen dager. APG 10,42ff    

Den Hellige Ånd virker tro gjennom ordet og dåpen. Vi kan ikke av oss selv tro. «Vi er døde i våre 

synder og overtredelser», sier Skriften.  «Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på 

Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham,» forklarer Luther i den 3. tros artikkelen. Dette er Den 

Hellige Ånds oppgave. Derfor kommer Den Hellige Ånd oss til hjelp. Det er dette som er hans 

embete- hans oppgave- å komme fattige syndere til unnsetning som ikke kan tro av seg selv. 

Derfor heter det så tindrende klart i forklaringen videre: «men Den Hellige Ånd har kalt meg ved 

evangeliet, opplyst meg ved sine gaver, helliggjort og bevart meg i den rette tro likesom han kaller, 

samler, opplyser og helliggjør hele den Kristne kirke.. ...» 

Ja, her ser vi Den Hellige Ånd’s oppgave. Vi forstår at han blir kalt hjelperen og trøsteren og 

sannhetens Ånd. Jeg er kommet som lys til verden, for at den som tror på meg, ikke skal bli i mørket. 

Dette lyset bringer Den Hellige Ånd oss gjennom nådemidlene «Hellig Ånd og Himmel lue- kom og 

tenn mitt hjerte an, så jeg Jesus klart kan skue som min Gud og frelsermann». Jesus har sagt om seg 

selv: "Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» JOH 8,12  

Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.  

Slik er det også i dag. Uansett hvor langt ned et menneske faller i sitt forhold til Gud, så er han der for 

å frelse ikke for å fordømme. Alle mennesker som hører at Jesus er kommet til verden for å frelse 

syndere og som tror er frelst. Troen er å si ja og amen til Jesu frelsesverk. Hver og en som hører ordet i 

avløsningen: «Jeg forlater deg», og som tror ordet har troen og er frelst og eier syndenes forlatelse. 

For deg er det ingen fordømmelse. 

Det er viktig å understreke at det gjelder alle mennesker i hele verden. Jesu frelse omfatter alle: 

«Så har Gud elsket verden».  Men likevel finnes det de som forkaster Kristus og hans ord. Når så 

Jesus kommer igjen skal disse dømmes. Da kommer Han som kommer som dømmer levende og døde. 

Da vil de som forkaster Herrens ord få høre: «Gå bort til evig straff» De har avist evangeliet: 

 «Og dette er hans bud: Vi skal tro på hans Sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre, slik som han 

bød oss.» 1JO 3,23     

Troen er det som gir meg evig liv og salighet. Evangeliet er enkelt, så enkelt at alle kan gripe det. 

Utfordringen er at vi gjør det så komplisert fordi vi selv vil bidra til frelsen. Men nåden er gratis. Du 

skal bare si takk for syndenes forlatelse som Gud gir deg. «For så har Gud elsket verden at han gav 

sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”  

Amen 

 

 

 


