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Denne prekenserien setter fokus på påskebudskapet gjennom Jesu ord mens han hang 
på korset. Denne prekenen ser på Jesu femte ord, i Joh 19,28: «Jesus visste nå at alt 
var fullbrakt, og for at Skriften skulle bli oppfylt, sa han: «Jeg tørster».» 

JESU STEDFORTREDENDE TØRST 
Dette ordet er et uttrykk for den smerten Jesus opplevde i sin menneskelige svakhet. 
Jesus var 100% menneske og 100% Gud. Lidelsen Jesus gjennomgikk, også Hans 
tørst, var en stedfortredende lidelse for oss.  
	 Da Jesus sa dette, var det en oppfyllelse av profetiene om dette i Sal 22,16 og 
69,21. Jesus visste at dette kom til å skje, derfor var det en fristelse for Ham å gå 
utenom denne lidelsen, men Han valgte å gå hele veien. Jesus sa til Peter «skulle jeg 
ikke tømme det begeret min Far har gitt meg?» (Joh 18,11). Med det mente Jesus at 
Hans tørst etter vår frelse var større enn tørsten for sitt eget liv. 
	 I teksten ser vi at de rakte en isopstilk med en svamp dykket i vineddik opp til 
Jesus for at han skulle drikke. Dette henviser til den første påsken, hvor israelittene 
malte blodet fra påskelammet på dørkarmene med en isopkvast slik at Guds dom skulle 
gå forbi. Jesu blod har tatt bort vår synd og skyld en gang for alle, og Hans blod 
beskytter oss mot verdens ondskap. Vi kan ikke gjøre noe annet enn å takke Gud for 
Hans nåde, for Jesu tørst var nok for oss. La oss bruke påsken på å tenke på dette og 
være takknemlige. 

JESU TØRST GA OSS TILGANG TIL KILDEN 
I Jes 49,10 og Åp 7,16 står det at vi skal ikke trenge å tørste eller sulte i himmelriket. 
««Den som tørster, skal komme til meg å drikke! 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» (Joh 7,37-39). Når Jesus ble herliggjort, fikk vi Ånden på 
pinsedag. Der er det en kilde til levende vann.  
	 I 2 Mos 17 fra vers 1 leser vi om Moses som ledet israelittene i ørkenen, og folket 
tørstet. Gud gav dem vann, ved at Moses skulle slå på klippen med staven sin. Neste 
gang de tørstet, sa Gud at Moses skulle tale til klippen (men han slo med staven). 
Paulus skriver om dette i 1 Kor 10,1, hvor han sier at de drakk av klippen, og klippen  
var Kristus. Klippen (Jesus) ble slått for at det skulle komme vann. Åndens vann og liv 
kommer fordi Han ble slått for oss. Når Moses slo på klippen den andre gangen, så var 
det gjerningsbasert. Men klippen trengte bare å bli slått én gang. Jesus ble slått én 
gang for alle, og nå holder det for oss å tale til Ham. Jesus er troens opphavsmann og 
fullender, og vi kan bare ta imot. Og Jesus vil at vi skal drikke av dette levende vannet 
hver dag, hele dagen. Ved at Jesus tørstet, ble han for oss en kilde til levende vann. 

NÅ TØRSTER VI ETTER RETTFERDIGHETEN 
Matt 5,5-6: «Salig er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal 
mettes». Det er snakk om en hellig tørst som Gud vekker i oss, som gjør at vi tørster 
etter at Guds rike skal gå fram. Denne hellige utilfredsstillelsen oppstår først og fremst 
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ved at vi leser Guds ord. Det handler om at vårt hjertes øyne skal få se det Gud har kalt 
oss til. Dette skjer ved at vi sier at Guds ord er sannhet og at vi legge ned våre liv for 
Ham.  

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE: 

• Hvorfor tørstet Jesus? 

• Hvilke skrifter oppfylles i Joh 19,28? Hvorfor var det viktig at Jesus oppfylte disse 
skriftene? 

• Hvilken betydning har det at Johannes bemerker at det var en isopstilk som ble 
brukt for å gi Jesus svampen med vineddik? 

• Selv om Jesus tørstet, tilfredsstilte han også vår tørst. Hva slags tørst er det Han 
slukker? 

• Kjenner du at Jesus slukker en tørst i ditt liv?  

• Tørster du etter rettferdigheten eller har du behov for å drikke mer av kilden av 
levende vann? 


