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 Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en 
urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som 
ikke reagerer dersom en morder blir frikjent for et drap han beviselig har begått. 
Hvis noen stjeler noe som tilhører oss, setter ut et falskt rykte imot oss eller behand-
ler oss på en dårlig måte, kan vi selv føle uretten på kroppen. Dersom vedkom-
mende i tillegg offentlig blir erklært å være uskyldig, vil vi trolig oppleve uretten 
enda sterkere. Vi ville oppleve det som urettferdig.
 På tilsvarende måte vil nok de fleste reagere dersom en uskyldig mann blir 
dømt og må sone for et mord han ikke har begått. Opplevelsen av urettferdighet blir 
trolig forsterket av vissheten om at morderen fortsatt går fri. Dersom vi selv ble an-
klaget, dømt og straffet for en forbrytelse eller urett vi ikke hadde gjort, ville vi også 
føle oss uriktig behandlet. Følelsen er berettiget. En slik domsfellelse er urettferdig.
 I Bibelen finner vi et prinsipp for domsfelling som godt kan omtales som  
rettferdighetens prinsipp. Hva dette går ut på, finner vi best beskrevet i det 18. 
kapittel av profeten Esekiels bok. I det sjette århundre f.Kr. var det en populær idé 
blant israelittene om at synd og skyld gikk i arv fra foreldre til deres barn. Et noe 
spesielt ordspråk ble brukt for å beskrive dette forholdet:

”Fedrene spiser sure druer, og barna får dårlige tener.” (Esek. 18, 2).

 Ordspråket hadde ingenting med kosthold å gjøre, men beskrev en teologi 
der skyld for synd ble overført fra en generasjon til en annen. Det handlet om at 
barna ble ansett som skyldige og ble rammet av syndens konsekvenser fordi deres 
foreldre hadde syndet. Dette betraktet det som en lovmessighet, eller et forhold av 
årsak-virkning.

 Fedrene hadde syndet (”spist sure druer”), og derfor ble barna rammet 
av syndens konsekvens (”fikk dårlige tenner”). En slik lære bryter med vår grunn-
leggende oppfatning av hva som er en rettferdig dom: – Er det riktig at jeg blir 
straffet for noe galt min mor eller far har gjort? Det er like viktig for oss i dag som 
det var for israelittene i det sjette århundre f.Kr. å stille spørsmålstegn ved hvorvidt 
denne teologien var korrekt: – Gav ordspråket en riktig fremstilling av Guds rettfer-

Kap. 1 – Rettferdighetens prinsipp    

Fedrene spiste sure druer...
[årsak]

...barna fikk sure tenner
[virkning]
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dighetssans, eller gjorde det det ikke?
 Det 18. kapittel i Esekiels bok handler om hvordan Gud selv tar et oppgjør 
med ordspråkets fremstilling av hvordan Hans rettferdighet fungerer. Esekiel var 
prest og profet på den tiden, og han formidlet Guds ord til folket:

”Igjen kom Herrens ord til meg, og det lød slik: Hva mener dere når 
dere bruker dette ordspråket om Israels land og sier: ”Fedrene spiser 
sure druer, og barna får dårlige tenner?” Så sant Jeg lever, sier Herren 
Gud, skal dere ikke lenger bruke dette ordspråket i Israel.” (Esek. 18, 1-3)

 Gud ønsket ikke at israelittene skulle bruke dette ordspråket mer. Hvorfor? 
Fordi det gav en fullstendig feil fremstilling av Hans rettferdighetssans. I resten av 
kapittelet forklarer Gud hvordan Hans rettferdighet fungerer (se egen rute s. 10). 
Det hele illustreres med konkrete, enkle eksempler:
 Vi får fremstilt en mann som ”er rettferdig og gjør rett og rettferdighet”. 
Fordi han lever etter prinsippene i Guds lov, blir han regnet som rettferdig. Han er 
rettferdig, sier Gud, og han skal leve (v. 5-9).
 Denne mannen får så en sønn. Men i motsetning til sin far, lever han et liv 
i urettferdighet og synd. Som eksempler på handlinger sønnen begår, nevnes vold, 
drap, avgudsdyrkelse, seksuelle sidesprang med andres koner, undertrykkelse av fat-
tige og trengende, ran og uriktighet i forhold til lån og renter. Denne mannen regnes 
som skyldig. ”Har han gjort noen av alle disse styggedommene, skal han sannelig 
dø. Hans blod skal komme over ham.”  (v.10-13). Den alvorlige dommen i dette 
tilfellet henger sammen med det faktum at ”syndens lønn er døden” (Rom. 6, 23).
 Også denne mannen får en sønn. Sønnen er vitne til alle de syndene som 
faren begår, men han gjentar dem ikke selv. I stedet tar han avstand fra avgudsdyr-
kelse, er ærlig og rettferdig i sin fremgangsmåte og tar seg av de fattige og trengende 
ved å dekke deres behov for mat og klær. Denne sønnen, ”som feller Mine dommer 
og vandrer etter Mine lover,” sier Gud, ”han skal ikke dø for sin fars misgjerning. 
Han skal sannelig leve.” (v.14-17). Han er med andre ord ikke skyldig.
 Det sentrale poenget i Esekiel kap. 18, blir fremhevet både i v. 4 og v. 20. 
Det er her vi finner rettferdighetens prinsipp, prinsippet som ligger til grunn for 
Guds domsfellelser:

”Den sjel som synder, skal dø.” 

 Rettferdighetens prinsipp handler om at ingen blir regnet som skyldig for 
synder de ikke har begått selv. Ingen må dø på grunn av forfedrenes synder. Synd og 
skyld går ikke i arv. Det er  individet som har begått en synd, som blir regnet som 
skyldig på grunn av den syndige handlingen. Av denne grunn vil vedkommende 
rammes av syndens konsekvens, døden (jf. Rom. 6, 23). Her er det snakk om et reelt 
årsak-virkning-forhold:

“Den sjel som synder...”
[årsak]

“...skal dø.”
[virkning]

Rettferdighetens prinsipp
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”Hva mener dere når dere bruker dette ordspråket om Israels land og sier: ”Fedrene spiser 
sure druer, og barna får dårlige tenner?” Så sant jeg lever, sier Herren Gud, skal dere ikke 
lenger bruke dette ordspråket i Israel. Se, alle sjeler tilhører Meg. Både farens og barnets sjel 
tilhører Meg. Den sjel som synder, den skal dø.

Men hvis en mann er rettferdig og gjør rett og rettferdighet, hvis han ikke eter på fjellene 
og ikke løfter blikket mot avgudene til Israels hus, ikke gjør sin nestes hustru uren og ikke 
nærmer seg en kvinne når hun er i sin vanlige urenhet, hvis han ikke har undertrykt noen, 
men har gitt pantet tilbake til låntakeren, og han ikke har ranet noen, men har gitt sitt brød 
til den sultne og latt den nakne få klær å dekke seg med, hvis han ikke tar rente når han låner 
ut eller krever mer tilbake, men holder sin hånd borte fra misgjerning og feller sann dom mel-
lom en mann og en annen, hvis han følger Mine lover og holder Mine dommer og gjør etter 
dem i sannhet, da er han rettferdig. Han skal sannelig leve, sier Herren Gud.

Hvis han blir far til en voldsmann eller en som utøser blod, som gjør noe av dette, av alt 
dette som faren ikke har gjort, og han eter på fjellene, gjør din nestes hustru uren, under-
trykker den fattige og trengende, raner noen, unnlater å gi pantet tilbake, løfter blikket 
mot avgudene, gjør noe som er en styggedom, hvis han tar rente når han låner ut eller krever 
mer tilbake, skal han da få leve? Nei, han skal ikke leve! Har han gjort noen av alle disse 
styggedommene, skal han sannelig dø. Hans blod skal komme over ham.

Men hvis han blir far til en sønn som se alle de syndene hans far gjør, han ser dem men gjør 
ikke etter dem, en som ikke eter på fjellene, som ikke løfter blikket mot avgudene til Israels 
hus, som ikke gjør sin nestes hustru uren, som ikke undertrykker noen, som ikke holder 
tilbake et løfte, ikke raner noen, men gir sitt brød til den sultne og lar den nakne få klær til å 
dekke seg med, som holder sin hånd tilbake fra den fattige og ikke tar rente når han låner ut 
eller krever mer tilbake, men som feller Mine dommer og vandrer etter Mine lover, han skal 
ikke dø for sin fars misgjerning. Han skal sannelig leve! 

Men hans far, fordi han undertrykte andre, ranet sin bror og gjorde det som ikke er godt 
blant sitt folk, se, derfor skal han dø for sin misgjernings skyld. 

Likevel sier dere: ”Hvorfor skal ikke sønnen bære farens skyld?” Fordi sønnen har gjort rett 
og rettferdighet, har holdt alle Mine lover og gjort etter dem. Derfor skal han sannelig leve. 

Den sjel som synder skal dø. Sønnen skal ikke bære farens skyld, og faren skal ikke bære 
sønnens skyld. Den rettferdiges rettferdighet skal komme over ham selv, og den ugudeliges 
ugudelighet skal komme over ham selv.”  

       (Esek. 18, 2-10) 
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 Det er den enkeltes valg og handlinger som avgjør spørsmålet om skyld. 
Dette brøt med israelittenes fremstilling av Guds rettferdighetssans. Implisitt spurte 
de: ”Hvorfor skal ikke sønnen bære farens skyld?” Som svar på dette spørsmålet sier 
Gud:

”Fordi sønnen har gjort rett og rettferdighet, har holdt alle Mine lover 
og gjort etter dem. Derfor skal han sannelig leve.” (v.19)

 Den som har begått en uriktig handling, er skyldig. Den som ikke har 
begått handlingen, er ikke skyldig. Slik fungerer Guds rettferdighet og rettferdig-
hetens prinsipp. ”Den sjel som synder, skal dø” – ikke de andre.
 Barn kan i mange tilfeller bli rammet av konsekvensene av foreldrenes 
uriktige handlinger og ukloke valg. Men det handler om noe annet. Rettferdig-
hetens prinsipp beskriver det prinsippet Gud dømmer etter når Han skal avgjøre 
om et menneske er skyldig eller uskyldig hva gjelder synd og ulydighet mot Hans 
lov (jf. 1. Joh. 3, 4).
 Rettferdighetens prinsipp var ikke et nytt prinsipp som ble oppfunnet på 
profeten Esekiels tid. Det er det samme prinsippet vi finner i den loven Gud gav 
israelittene gjennom Moses. Gjentatte ganger understreker Gud at israelittene ikke 
skal fordreie retten, dømme partisk eller ta imot bestikkelser (se f.eks. 2. Mos. 23, 3. 
6-8; 3. Mos. 19, 15; 4. Mos. 35, 31; 5. Mos. 1, 16-17; 16, 18-20; 24, 17). Det handler 
om å dømme rettferdig, om at rett skal være rett.
 Det samme budskapet som Esekiel senere måtte formidle til israelittene, 
finner vi også beskrevet i 5. Mos. 24, 16:

”Fedre skal ikke dø for sine barns skyld, og barn skal ikke dø for sine 
fedres skyld. Enhver skal dø for sin egen skyld.” 

 Her rettes pilen begge veier. Barna skal ikke regnes som skyldige og dø på 
grunn av synder deres foreldre har gjort. Men heller ikke foreldrene skal ikke regnes 
som skyldige og dø på grunn av synder deres barn har gjort. Det grunnleggende 
prinsippet er det samme: ”Enhver skal dø for sin egen skyld.” 
 Loven som ble gitt til israelittene ved Moses, var ment å fungere som 
rettsregler i landet de skulle bosette seg i. De skulle dømme rettferdig i enhver sak, 
både fordi det var et riktig prinsipp i seg selv, men også fordi de tilbad og bekjente 
seg til å følge en rettferdig Gud (jf. 5. Mos. 26, 16-19; 4. Mos. 35, 34). Disse lovene, 
som omfattet blant annet prinsipper for rettferdig domsfellelse, var nedskrevet og i 
israelittenes eiendom i århundrer. Likevel mistet de dem av syne og laget seg en teo-

”Du skal ikke forvrenge retten. Du skal ikke være partisk og ikke 
ta imot bestikkelse. For bestikkelse forblinder de vises øyne og 
forvrenger de rettferdiges ord. Rettferdighet, ja bare rettferdig-
het skal du jage etter, for at du skal få leve og ta i eie det landet 
som Herren din Gud gir deg.” 
    (5. Mos. 16, 19-20)

Rettferdighetens prinsipp
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logi som fremstilte Guds rettferdighet på en helt annen måte. ”Fedrene spiser sure 
druer, og barna får dårlige tenner” ble den populære fremstillingen. Men denne 
ideen var helt uten grunnlag i Guds ord. 
 Også profeten Jeremia, som virket omtrent samtidig som Esekiel, men på 
et annet sted, ble bedt om å tale imot det uriktige ordtaket. Sammen med en rekke 
gode løfter om Guds frelse og tilgivelse, kom også budskapet:

”I de dager skal de ikke lenger si: Fedrene spiste sure druer, og barna får 
dårlige tenner. Men hver mann skal dø for sin egen misgjernings skyld. 
Hvert menneske som spiser de sure druene, skal få dårlige tenner.” (Jer. 
31, 29-30) 

 Slik ble rettferdighetens prinsipp beskrevet på en billedlig måte som 
tilsvarte illustrasjonen i ordspråket. Den som spiser de sure druene, vil selv få dår-
lige tenner – ”den sjel som synder, skal dø”.

”Den som rettferdiggjør den skyldige, og den som fordømmer 
den rettferdige, de er begge en styggedom for Herren.” 
     (Ord. 17, 15)


