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Kap. 15 – En midlertidig tuktemester

”Men nå har Han fått en mye høyere prestetjeneste, ettersom Han også 
er Mellommann for en bedre pakt, en som ble grunnlagt på bedre løfter. 
For om den første pakten hadde vært feilfri, da ville det ikke blitt søkt 
rom for en annen i stedet. For Han klandrer dem når Han sier til  dem:

”Se, dager kommer, sier Herren, da Jeg vil opprette en ny pakt med 
Israels hus og med  Judas hus, ikke som den pakten som Jeg opprettet 
med deres fedre på den dag da Jeg tok dem ved hånden for å lede dem 
ut av landet Egypt. For de ble ikke værende i Min pakt...” [Jer. 31, 31-
32].” (Hebr. 8, 6-9)

 Den gamle pakten var ufullkommen. Den kunne ikke rettferdiggjøre 
noen, og den førte heller ikke til noen grunnleggende forandring av folkets karak-
ter. De var omgitt av fristelser, og de gav stadig etter for dem. Igjen og igjen var de 
ulydige mot Guds bud. Da pakten ble opprettet, hadde de sagt: 

”Alt det Herren har talt, vil vi gjøre etter og lyde.” (2. Mos. 24, 7)

 Men de brøt sitt løfte. De ble ikke værende i den pakten de hadde inngått 
med Gud. 
 Den nye pakten var ”grunnlagt på bedre løfter”. Dette var ikke menne-
skers løfter om at de skulle lyde Gud og gjøre alt det Han hadde sagt. Grunnlaget 
for den nye pakt var Guds løfter – Guds løfter om hva Han ville gjøre for dem og 
med dem. Slik ble det kunngjort gjennom profeten Jeremia:  

”Men dette er pakten Jeg skal slutte med Israels hus etter de dager, sier 
Herren: 

• Jeg skal legge Min lov i deres indre og skrive den på deres hjerter. 

• Jeg skal være deres Gud, og de skal være Mitt folk. 

• Da skal de ikke lenger lære hverandre, hver mann sin neste, og hver 
mann sin bror, og si: ”Kjenn Herren!” For de skal alle kjenne Meg, fra 
den minste til den største, sier Herren. 

• For Jeg skal tilgi deres misgjerning, og deres synd skal Jeg ikke minnes 
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mer.” (Jer. 31, 33-34)

 Den nye pakt var bygget på Guds løfter om rettferdiggjørelse, forløs-
ning, helliggjørelse og et personlig forhold til Gud (jf. Kap. 13 og Kap. 16). Disse 
komponentene var nødvendige for menneskenes frelse. Den gamle pakten var kun 
symbolsk og kunne derfor ikke utrette noen av disse tingene. De menneskene som 
baserte seg på den jordiske helligdomstjenesten, uten å ta imot dens symbolske 
betydning i tro, ville derfor ikke bli rettferdiggjort, forløst, helliget eller kjent med 
Gud. De ville kanskje utføre ritualene på en forskriftsmessig korrekt måte, men de 
ville aldri oppnå frelse gjennom dem. 
 I Galaterbrevet skriver Paulus mye om denne problematikken. Brevet ble 
skrevet til kristne i Galatia for å korrigere en lære som blandet jødiske tradisjon-
er med det kristne evangeliet. Allerede kort tid etter sin omvendelse hadde disse 
kristne vendt seg bort fra det sanne evangelium. Paulus skriver til dem:

”Jeg undrer meg over at dere så snart har vendt dere bort fra Ham som 
kalte dere i Kristi nåde, til et annerledes evangelium, som slett ikke er 
noe annet. Men det er noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi 
evangelium.” (Gal. 1, 6-7)

 Det var for å ordne opp i denne forvirringen at Paulus nå skrev til dem. 
Det sentrale temaet i brevet er hvordan et menneske blir frelst. Måtte de troende 
overholde de seremonilovene som Gud en gang så tydelig hadde gitt befaling om? 
Eller var det nå en annen ordning de skulle forholde seg til? 
 Når Paulus skal besvare dette spørsmålet, bygger han sin argumentasjon 
på de gammeltestamentlige skriftene. Slik viser Han at Guds ord stadig står fast og 
at Hans plan er uforanderlig. Frelsesplanen var blitt til før skapelsen (jf. Kap. 6). 
Opp gjennom århundrene hadde det kun vært denne ene frelsesplanen. All den 
informasjon Gud gav menneskene om veien til frelse, handlet om denne planen, 
og det var dette menneskene måtte forholde seg til.
 Grunnen til at de troende i Galatia var forvirret, var at noen hadde 
”forvreng[t] Kristi evangelium”. De symbolske seremonilovene i den gamle pakt, 
var blitt fremstilt som nødvendige for frelsen. I sitt brev viser Paulus dem hvor 
uriktig og meningsløs denne læren er. Han skriver:

”For så mange som bygger på lovgjerninger, er under forbannelse. For 
det står skrevet: ”Forbannet er hver den som ikke holder fast på alle de 
ord som er skrevet i lovens bok, slik at han gjør etter dem.” [5. Mos. 27, 
26].” (Gal. 3, 10, se også 5. Mos. 31, 24-26)

 De som baserte sin frelse på de symbolske dyreofringene og levittenes 
prestetjeneste i helligdommen, ville ikke oppnå noen reell tilgivelse for sine synder. 
De ville komme til helligdommen som syndere, og  de ville forlate helligdommen 
som syndere. Det var nemlig ikke mulig at blodet av okser og bukker kunne ta 
bort deres synd (jf. Hebr. 10, 4). Derfor ville de fortsatt være ”under forbannelse” 
(se også Kap. 20). Hva slags forbannelse var dette? Det var den forbannelse som 
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kom av ulydighet mot Guds ord og brudd på Hans bud og lover (se 5. Mos. 28, 15).  
”Forbannet er hver den som ikke holder fast på alle de ord som er skrevet i lovens 
bok, slik at han gjør etter dem.” (5. Mos. 27, 26). Det nevnes en rekke ulike forban-
nelser 5. Mosebok, men i sin ytterste konsekvens kan forbannelsen oppsummeres 
med disse ord:

 ”...syndens lønn er døden.” (Rom. 6, 23)
og
 ”Den sjel som synder, skal dø.” (Esek. 18, 4)

 Ethvert menneske som har syndet, vil være underlagt døden (jf. Kap. 2). 
Det var for å frelse mennesket fra denne konsekvensen, at Gud iverksatte frelses-
planen. De som tar imot Guds stedfortredende ”offerlam” som sin personlige Frel-
ser, vil bli tilgitt (erklært rettferdige) og dermed spart for døden. De som ikke tar 
imot, vil fortsatt bære sine synder selv. De vil derfor stadig bli betraktet som synde-
re (urettferdige) og være underlagt døden (jf. lignelsen om fariseeren og tolleren, 
se egen rute).
 Derfor var det slik Paulus skrev. Alle som bygget sin frelse på lovgjernin-
ger – det være seg jøder eller kristne – ville være ”under forbannelse”. Lovgjernin-
gene kunne nemlig ikke rettferdiggjøre dem. Men den nye pakten, som er ”den 
rette ordningen”, det vil si Guds sanne frelsesplan, inneholder det som kan gi men-
neskene reell frelse fra ”syndens lønn” (døden). Paulus understreker dette:

”Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, idet Han ble en forban-
nelse for oss.” (Gal. 3, 13)

 Jesus ble, som menneskenes stedfortreder, ”en forbannelse for oss”. På den 
måten kjøpte Han oss fri fra lovens forbannelse (jf. 1. Pet. 1, 18-19). Dette var den 
frelsesveien som galaterne, så vel som alle andre troende, måtte bygge på. Med tro 
måtte de se hen til Jesu offer på Golgata. Paulus trekker frem Abraham for å vise i 
praksis hvordan Gud rettferdiggjør og helliger et menneske. Skjer det ved lovgjer-
ninger eller skjer det ved tro? Paulus skriver om Abraham:

”Slik var det med Abraham: ”Han trodde Gud, og det ble regnet ham til 
rettferdighet.” [1. Mos. 15, 6]. Derfor skal dere vite at bare de som har 
denne troen, er Abrahams barn.

Og da skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedning-
ene, forkynte den evangeliet for Abraham på forhånd: ”I deg skal alle 
folkeslag bli velsignet.” [1. Mos. 12, 3; 22, 18]. Så blir da de som har 
denne troen, velsignet sammen med den troende Abraham.” (Gal. 3, 
6-9)

 Abraham levde over 400 år før Gud opprettet pakten med israelittene 
ved Sinai-fjellet. Abraham ble den gang regnet som rettferdig på grunn av sin tro. 
–”Han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet.” (1. Mos. 15, 6). Også 
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LIGNELSEN OM FARISEEREN OG TOLLEREN

Fariseerne som levde på Jesu tid, anså seg selv som rettferdige, mens de foraktet 
andre mennesker. Jesus fortalte denne lignelsen til dem og andre med tilsvarende 
holdninger, for å vise hvor feil de tok – både når det gjald deres eget forhold til 
Gud og om hvordan Gud rettferdiggjør et menneske. Tollerne var en gruppe som 
ble foraktet av samtiden, både på grunn av sin egen umoral og på grunn av deres 
samarbeid med de romerske okkupantene. Men Jesu lignelse viste at Gud kunne 
rettferdiggjøre selv den største synder dersom han angret og vendte om.
 
”To mennesker gikk opp til templet for å be. Den ene var fariseer og den andre en 
toller. Fariseeren stod for seg selv og bad slik: 

”Gud, jeg takker Deg for at jeg ikke er som andre mennesker, tyver, urettferdige, 
ekteskapsbrytere, eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken. Jeg gir 
tiende av alt jeg eier.”

Men tolleren stod langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene sine mot him-
melen, men slo seg for brystet og sa: 

”Gud, vær meg synder nådig!”

Jeg sier dere: Denne mannen gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, den andre 
ikke.” (Luk. 18, 10-14)

Begge mennnene var syndere. De var skyldige på grunn av sin egen synd, og 
derfor underlagt døden. De hadde begge behov for en Frelser, men bare tolleren 
innså sitt behov. Fordi han angret, omvendte seg og tok imot Frelseren, ble han 
rettferdiggjort (gr. dikaioo). Da han forlot templet, betraktet Gud ham som en 
rettferdig mann. Fariseeren hadde utført en liknende religiøs handling (bønn). 
Men han tok ikke imot Frelseren i tro. Derfor var han stadig en synder da han 
forlot templet. Det var ikke troen på hans egen rettferdighet som kunne frelse 
ham, men troen på Guds løfter og Stedfortrederen.

Abraham utførte offerhandlinger (jf. Kap. 7), men det var hans tro på det disse of-
ferdyrene symboliserte, som rettferdiggjorde ham. På samme måte vil alle andre 
som har denne troen, bli rettferdiggjort. Bibelen kaller dem for ”Abrahams barn”, 
selv om de genetisk ikke stammer fra Abraham. Troen på Jesus, Frelseren, gjør dem 
til ”Guds barn” (Gal. 3, 26). Dermed kan de også kalles ”Abrahams barn”, ettersom 
det var i ham ”alle  folkeslag [skulle] bli velsignet”.
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”Her er verken jøde eller greker, verken trell eller fri, verken mann eller 
kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus. Og dersom dere tilhører Kris-
tus, da er dere Abrahams ætt og arvinger ifølge løftet.” (Gal. 3, 28-29)

 De som tok imot Guds Sønn som sin Frelser, ble – enten de levde før, sam-
tidig med eller etter korsfestelsen – regnet som ”Abrahams ætt og arvinger ifølge 
løftet” (jf. Luk. 13, 16; 19, 9). Hvilket løfte var det som gjorde alle folkeslag til Abra-
hams ætt og arvinger? Jo, det løftet som Gud gav til Abraham om at ”i [ham] skal 
alle folkeslag bli velsignet” (v. 8). Ved tro – på Jesus – skulle Gud rettferdiggjøre 
hedningene (dvs. ikke-jøder):

”...Abrahams velsignelse skulle komme over hedningene i Kristus Je-
sus...” (Gal. 3, 14)

”...det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene...” (Gal. 3, 8)

 Paulus forklarer videre at den pakten som ble inngått ved Sinai-fjellet over 
400 år senere, ikke kunne gjøre pakten med Abraham ugyldig. Løftet handlet om 
rettferdiggjørelse gjennom tro på den kommende Frelseren. Loven om helligdoms-
tjenesten var aldri ment å være en ny og annerledes vei til frelse. Paulus skriver:

”Jeg mener da dette: Pakten, som Gud tidligere hadde stadfestet med 
sikte på Kristus, kan ikke loven, som kom 430 år senere, gjøre ugyldig, 
så den setter løftet ut av kraft.” (Gal. 3, 17)

 Løftet om frelse gjennom Kristus var blitt stadfestet av Gud. Det kunne 
derfor ikke forandres. Slik var det med enhver pakt. Når den var stadfestet, var det 
ingen som kunne gjøre den ugyldig eller legge noe til den (Gal. 3, 15). Det sentrale 
budskapet i Galaterbrevet er at seremoniloven fra Sinai-fjellet ikke forandret noe 
som helst hva gjelder Guds frelsesplan. Frelsen var stadig basert på Guds løfter, 
ikke på lovgjerninger. 
 Men hvorfor gav Gud da israelittene alle disse seremonilovene? Hensikt-
en var, som vi har sett, pedagogisk (jf. Kap. 7, 9 og 11-13). Når Paulus tar opp dette 
spørsmålet i Galaterbrevet, skriver han:

”Hvorfor kom så loven? Den ble lagt til for overtredelsenes skyld, inntil 
Ætten skulle komme, som løftet ble gitt til...” (Gal. 3, 19)

 Loven ble ”lagt til” – som et vedlegg – for en avgrenset periode, nemlig 
”inntil Ætten skulle komme”. Den ”Ætten” Paulus her refererer til, er Jesus.

”Til Abraham og hans Ætt ble løftene gitt. Han sier ikke: ”Og til dine 
ætter”, som om det var mange, men til én: ”Og til din Ætt”, som er Kris-
tus.” (Gal. 3, 16)

Jesus var ”kvinnens ætt”, som skulle knuse slangens hode (1. Mos. 3, 15). Han var 
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”Abrahams ætt” og ”Jakobs ætt”, som alle folkeslag skulle bli velsignet gjennom (1. 
Mos. 12, 3; 28, 14). Han var ”Davids ætt”, som skulle herske som konge til evig tid 
(2. Sam. 7, 12). I Galaterbrevet fokuserer Paulus på Ham som ”Abrahams ætt”. Frem 
til Han kom – ”inntil Ætten skulle komme” –, skulle loven om helligdomstjenesten 
være et illustrerende vedlegg til Guds frelsesplan. Paulus fortsetter så med å vise at 
det ikke var noen motsetning mellom Guds løfter om velsignelse gjennom Abra-
hams ætt, og den loven som ble gitt ved Sinai:

”Er da loven imot Guds løfter? Langt derifra! For hvis det var gitt en lov 
som hadde kraft til å levendegjøre, da ville rettferdigheten virkelig ha 
kommet ved loven.” (Gal. 3, 21)

 Dersom det virkelig var mulig å oppnå frelse gjennom den jordiske hellig-

KARAKTEREN VISER DET SYMBOLSKE SLEKTSKAP

Til noen jøder som ikke ville ta imot Ham, men i stedet ønsket å ta livet av Ham, 
sa Jesus:

”Jeg vet at dere er av Abrahams ætt, men dere søker å drepe Meg, fordi Mitt 
ord ikke har noe rom hos dere... Hvis dere var Abrahams barn, ville dere gjort 
Abrahams gjerninger. ... Hvis Gud var deres Far, hadde dere elsket Meg... Dere 
er av deres far, djevelen, og dere vil følge deres fars lyster. Han var en morder fra 
begynnelsen og står ikke i sannheten, for det er ingen sannhet i ham. Når han ta-
ler løgn, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. Men fordi 
Jeg taler sannheten, tror dere Meg ikke. ...” (Joh. 8, 37. 39. 42. 44-45)

De som var Abrahams barn og arvinger ifølge Guds løfte, var de som hadde 
Abrahams tro og gjorde Abrahams gjerninger. Abraham hadde tatt imot sted-
fortrederen i tro (jf. Kap. 7), og hans liv var i samsvar med Guds prinsipper.  
Dette gjorde ham til et ”Guds barn”. Det samme gjelder alle andre mennesker. 
Det står om Jesus at ”så mange som tok imot Ham, dem gav Han retten til å 
bli Guds barn” (Joh. 1, 12). De som derimot forkastet Ham, ville ikke kunne 
kalle seg ”Guds barn”. Gud var ikke deres far. Deres karakter viste at de fulgte 
andre prinsipper enn de Gud stod for. ”Dere er av deres far, djevelen,” sa Jesus 
til jødene som ville drepe Ham, ”og dere vil følge deres fars lyster.” (Joh. 8, 44). 
Det var deres karaktertrekk – deres ønske om å ta livet av Jesus og holde seg til 
løgner – som gjorde at de ble kalt etterkommere av Guds fiende. Det var hans 
prinsipper som var dominerende i deres liv, ikke Guds.
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domstjenesten, ville menneskene blitt rettferdiggjort – og således levendegjort 
– ved å følge dens forordninger. Men noen slik kraft fantes ikke i denne loven. 
Frelsesveien var stadig den samme. Kun troen på Guds Lam kunne levendegjøre 
menneskene. 
 Fra pakten ble opprettet mellom Gud og israelittene ved Sinai-fjellet, og 
frem til den dagen da den virkelige Frelseren kom, skulle Guds folk utføre de hand-
lingene Han hadde bestemt i seremoniloven. De skulle komme med offerlammet 
til helligdommen. De skulle legge hånden på dyrets hode og slakte det i forgården. 
Prestene skulle stenke blodet på brennofferalteret og la kadaveret gå opp i røyk. De 
skulle stelle lampene i Det hellige og brenne røkelse på alteret der. Alt skulle foregå 
slik frem til Jesus kom. Det var hele tiden troen på Frelseren som gav israelittene 
frelse, men de var bundet av loven ”inntil Ætten skulle komme”. Paulus kaller det 
for å bli ”holdt i varetekt av loven” (Gal. 3, 23). 
 Da Jesus (”Ætten”) kom, ble ”den rette ordningen” innført. Samtidig ble 
pakten fra Sinai-fjellet avskaffet. Seremoniloven hadde ikke lenger noen funksjon, 
og den ble derfor foreldet (jf. Kap. 13). Heretter ville Guds folk bli rettferdiggjort 
utelukkende gjennom sin tro. De skulle ikke lenger utføre de symbolske handling-
ene, bare tro. Paulus skriver:

”Men før troen kom, ble vi holdt i varetekt av loven, innestengt med 
sikte på den troen som senere skulle bli åpenbart. Slik er da loven blitt 
vår tuktemester inntil Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort [gr. di-
kaioo] av tro. Men etter at troen er kommet, er vi ikke lenger under 
tuktemesteren.” (Gal. 3, 23-25)

 Dette skriftstedet må ikke tolkes dithen at ”frelse gjennom tro” var et nytt 
fenomen som ble innført ved Jesu død. Når Paulus argumenterer imot galaternes 
lære om ”frelse gjennom lovgjerninger”, baserer han seg nettopp på gammeltesta-
mentlige skrifter som ble til etter at israelittene hadde fått seremoniloven ved Si-
nai. Ett av sine sterkeste argumenter for at rettferdiggjørelsen og levendegjørelsen 
finner sted ved tro, henter han fra profeten Habakkuk idet han skriver:

”Men at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven er klart, for ”den 
som er rettferdig av tro, skal leve.” [Hab. 2, 4].” (Gal. 3, 11)

 Habakkuk var profet i Juda flere hundre år etter pakten ved Sinai-fjellet. 
Selv om israelittene daglig utførte helligdomstjenestens seremonier, var det fortsatt 
slik som det hadde vært med Abraham: ”Abraham trodde Gud, og det ble regnet 
ham til rettferdighet.” – ”Den som er rettferdig av tro, skal leve.”
 Loven skulle være en ”tuktemester” inntil Kristus kom. Paulus bruker her 
et bilde som var godt kjent for samtiden. I antikkens Grekenland var det tuktemes-
teren (gr. paidagogos) som var ansvarlig for oppdragelsen av gutter fra velstående 
familier. Tuktemesteren, som selv var en slave, overtok dette ansvaret fra ammen 
når gutten var syv år. Han fulgte gutten til og fra skolen, passet på at han fulgte med 
i timen, hørte ham i leksene og lærte ham å oppføre seg pent. Hvis gutten var uly-
dig, kunne tuktemesteren straffe ham. Tuktemesterens oppgave var altså ikke å gi 
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faglig undervisning, men å sørge for at barnet fikk en god og korrekt oppdragelse.
 I en verden full av avgudsdyrkelse og umoral, skulle seremoniloven være 
en ”tuktemester” (gr. paidagogos) for Guds folk. Den skulle ikke bare lære dem 
om frelsesplanen, men også oppdra dem (jf. Kap. 16 og kap. 18). Men denne un-
dervisningen gjennom symboler skulle bare vare til Jesus kom. Heretter skulle all 
undervisning om frelsen og frelsesplanen peke direkte mot hva Jesus hadde gjort 
for menneskeheten og hva Han gjorde for dem nå. Troen skulle derfor stå alene.

”Men etter at troen er kommet, er vi ikke lenger under tuktemesteren.” 
(Gal. 3, 25)

 Guds folk var ikke lenger bundet av seremonilovene. De trengte ikke 
overholde dem, for de hadde fullført sin oppgave som ”tuktemester”. De skulle 
heller ikke overholde dem, for Gud hadde avskaffet dem (jf. Kap. 13). Om de ofret 
et lam eller to på den sedvanlige plassen, ville det selvsagt ikke spille noen rolle. Å 
slakte et dyr var ikke en handling som ville utelukke dem fra frelsen. Men de måtte 
ikke sette sin lit til offerhandlingen som middel til frelse. Da ville de velge en annen 
vei en den Gud hadde utpekt for deres frelse, og de ville ikke nå frem til målet (jf. 
Kain og hans offer, Kap. 7). 
 Paulus var selv jøde. Men han forfektet at både jøder og mennesker av 
hedensk avstamning blir rettferdiggjort ved tro på Guds Sønn (jf. Joh. 3, 16):

”Visst er vi av naturen jøder og ikke syndere av hedningefolk. Men 
fordi vi vet at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, 
men ved tro på Jesus Kristus, så trodde også vi på Kristus Jesus, for at 
vi skulle bli rettferdiggjort ved tro på Kristus, og ikke av lovgjerninger. 
For av lovgjerninger blir intet kjød rettferdiggjort.” (Gal. 2, 15-16)

 Paulus og de andre jødekristne hadde hatt del i loven om helligdoms-
tjenesten. Men de visste at ingen mennesker blir rettferdiggjort av lovgjerninger, 
men ved tro på Jesus Kristus. Derfor hadde også de tatt imot Jesus som sin person-
lige Frelser, og først da ble de rettferdiggjort.
 Verken galaterne eller andre kristne måtte vende tilbake til den gamle 
ordningen og tro at den var nødvendig for deres frelse. Ingen mennesker var lenger 
bundet av loven. Den var avskaffet, og de var satt fri. Denne friheten måtte de nå 
holde fast ved.

”Men før troen kom, ble vi holdt i varetekt av loven, innestengt med 
sikte på den troen som senere skulle bli åpenbart. Slik er da loven 

”For av nåde er dere frelst, ved tro, og det er ikke av dere selv, det 
er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg.” 

                                                                                     (Ef. 2, 8-9)

En midlertidig tuktemester



Å være rettferdig og gjøre rettferdig

98

blitt vår tuktemester [gr. paidagogos] inntil Kristus, for at vi skulle bli 
rettferdiggjort [gr. dikaioo] av tro. Men etter at troen er kommet, er vi 
ikke lenger under tuktemesteren.” (Gal. 3, 23-25)

”Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss til, og la dere 
ikke nok en gang binde under trelldommens åk.” (Gal. 5, 1)

”Forbannet er hver den som henger på et tre”

For å dokumentere sine påstander i Galaterbrevet, benytter Paulus seg av de 
gammeltestamentlige skriftene. De kristne galaterne hadde fått fremlagt to 
varianter av evangeliet – hvordan skulle de kunne avgjøre hvilket som var det 
riktige? ”Til loven og til vitnesbyrdet,” hadde profeten Jesaja en gang sagt (Jes. 
8, 20). Det sanne evangeliet måtte være i samsvar med det Gud tidligere hadde 
åpenbart. Derfor var de gammeltestamentlige skriftene et nødvendig grunnlag 
for å finne ut hva de skulle tro (jf. 1 Kor. 15, 3-4; Ef. 2, 20).

Når Paulus forsøker å forklare de kristne galaterne at Jesus har kjøpt dem 
fri fra den forbannelsen som deres synder har ført dem under, henviser han til 
Skriften for å vise hvordan dette var en del av Guds frelsesplan. ”Kristus har 
kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, idet Han ble en forbannelse for oss,” skriver 
han og legger så til: ”For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på 
et tre.” (Gal. 3, 13). Sitatet han her trekker frem – ”Forbannet er hver den som 
henger på et tre.” – er hentet fra 5. Mos. 21, 23. I vår tid er det en sterk ten-
dens blant kristne til å fremheve Det nye testamentet som kilde til tro, mens de 
gammeltestamentlige skriftene fremstilles som ”foreldet”. Følgelig blir Det nye 
testamentet ofte utgitt alene. Den uheldige konsekvensen av dette er at mange 
kristne mister det som skulle være grunnlaget for deres tro, og store deler av Det 
nye testamentet – der forfatterne stadig refererer til Det gamle testamentet for 
å dokumentere sine påstander – kan fremstå som diffust og uten logikk. Paulus 
referanse til 5. Mos. 21, 23 er et slikt tilfelle. Hvorfor skulle han plutselig, midt 
i denne alvorlige debatten, komme med et utsagn om at ”forbannet er hver den 
som henger på et tre”? Hva er så farlig med å henge på et tre – så man kommer 
under en forbannelse? Eller hvorfor skulle noen henge på et tre i det hele tatt?

Når Paulus i Galaterbrevet trekker frem denne teksten, refererer han ikke bare 
til et enkelt fenomen (”å henge på et tre”), men til hele den konteksten som sita-
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tet er hentet ifra. Det er hovedpoenget fra en større sammenheng han refererer 
til i Galaterbrevet. For dem som kjente sammenhengen, ville sitatet og bruken 
av det fremstå som en logisk og solid dokumentasjon på Paulus’ påstand. De 
som ikke kjente den, kunne undersøke de gammeltestamentlige skriftene, i dette 
tilfellet 5. Mosebok (”loven”, jf. Jes. 8, 20). Der ville de finne følgende sitat:

”Hvis en mann har gjort en synd som fortjener dødsstraff, og han drepes ved at 
du henger ham på et tre, da skal liket hans ikke henge på treet natten over, men 
du skal sannelig begrave ham samme dag, for den som er hengt er Guds forban-
nelse, og du skal ikke gjøre landet ditt urent, det som herren din Gud gir deg som 
arv.” (5. Mos. 21, 22-23)

Også dette sitatet var en del av en større sammenheng. I 5. Mosebok står det 
nedtegnet en rekke lover og regler som er en del av den pakten israelittene 
inngikk med Gud. Her finner vi også listet opp de velsignelser som ville komme 
når pakten ble overholdt (5. Mos. 28, 1-14), samt de forbannelser som ville følge 
av paktsbrudd (synd) (5. Mos. 28, 15-68). Det var disse forbannelsene Paulus 
refererte til da han skrev: 

”For så mange som bygger på lovgjerninger, er under forbannelse. For det står 
skrevet: ”Forbannet er hver den som ikke holder fast på alle de ord som er skrevet 
i lovens bok, slik at han gjør dem.” [5. Mos. 27, 26].” (Gal. 3, 10). 

Det er nettopp dette utsagnet i 5. Mos. 21, 23 handler om. ”Hvis en mann har 
gjort en synd som fortjener dødsstraff, og han drepes ved at du henger ham på 
et tre...” Det er synden som har gjort at denne mannen er kommet under forban-
nelse, som altså er døden. Det at han henges på et tre, er en iverksettelse av 
dødsstraffen. Det var altså ikke det at han ble hengt på treet som gjorde at han 
ble forbannet, men den synd han selv har begått. Straffen på treet var derimot 
en oppfyllelse av rettferdighetens prinsipp. Alt dette ligger innbakt i sitatet som 
Paulus refererer til (”forbannet er hver den som henger på et tre”). Treet er en 
følge av forbannelsen, ikke motsatt. I lys av dette vil Paulus’ utsagn få en større 
grad av logikk, men det rommer fortsatt en mye dypere lærdom.

I 5. Mosebok finner vi flere eksempler på ”synd som fortjener dødsstraff”. Det 
kan være brudd på det 5. bud, som handler om å hedre sine foreldre (jf. 2. Mos. 
20, 12; eksemplifisert i 5. Mos. 21, 18-21 – som er teksten rett forut for utsagnet 
om treet); eller brudd på det 7. bud, som forbyr drap (jf. 2. Mos. 20, 13; eksempli-
fisert i 5. Mos. 19, 11-13); eller brudd på det 9. bud, som forbyr falskt vitnesbyrd 
(jf. 2. Mos. 20, 16; eksemplifisert i 5. Mos. 19, 15-21). (Merk at det også er i 5. 
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Mosebok at vi finner utsagnet om at fedre ikke skal dø for barnas skyld, og at 
barna ikke skal dø for fedrenes skyld, jf. Kap. 1 og 5. Mos. 24, 16).

Hvis vi sammenlikner våre liv med Guds lov og rettferdige prinsipper, vil vi 
trolig innse at vi har syndet på flere områder. Vi har kanskje ikke gjort oss 
skyldige i drap, men hva med ulydighet mot våre foreldre, falske vitnesbyrd eller 
misbruk av Guds navn? Enhver synd har brakt oss inn under lovens forbannelse 
(jf. 5. Mos. 27, 26). Det er vi som har gjort ”den synd som fortjener dødsstraff”. 
Det er vi som skulle ha hengt på det treet. Og det er nettopp dette som er Paulus’ 
poeng når han skriver:

”Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, idet Han ble en forbannelse for 
oss. For det står skrevet: ”Forbannet er hver den som henger på et tre.””

Fordi Jesus tok på seg vår synd og skyld, kom Han under lovens forbannelse i 
stedet for oss. –”Han ble en forbannelse for oss.” Derfor ble Han hengt på treet. 
Og gjennom Hans stedfortredende død, ble vi kjøpt fri. Dette er det sanne evan-
gelium, forklarer Paulus til galaterne. Dette er den eneste frelsesvei. –”Kristus 
har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, idet Han ble en forbannelse for oss.” 
Dette – at Han ble det vi skulle vært (forbannet), for at vi skulle bli det Han 
var (fri) – er akkurat det samme som ble beskrevet av Jesaja og senere av Paulus 
i brevet til de kristne i Korint:

”Men Han er såret for våre overtredelser, Han er knust for våre misgjerninger 
[Han ble en forbannelse for oss]. Straffen [forbannelsen] lå på Ham for at vi 
skulle ha fred [bli fri], og ved Hans sår [forbannelsen] har vi fått legedom [blitt 
frikjøpt].” (Jes. 53, 5)

”For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at da Han var rik, ble Han fattig 
for deres skyld [forbannet], for at dere ved Hans fattigdom skulle bli rike [fri].” 
(2. Kor. 8, 9) 


