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Kap. 16 – Guds vilje - deres helliggjørelse

”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 hjert-
er. 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 mer.” (Jer. 31, 33-34)

 I Kapittel 13 ble innholdet i denne pakten oppsummert som fire punkter: 
helliggjørelse, forløsning, rettferdiggjørelse og et personlig forhold til Gud. De tre 
siste punktene har vi allerede sett på. Vi har også vært inne på helliggjørelsen, men 
vi skal her se nærmere på  hva den innebærer i praksis.
 Rettferdiggjørelsen fant sted da Jesus døde som menneskenes stedfor-
treder (jf. Kap. 4). Hans død oppfylte rettferdighetens prinsipp, slik at Gud både 
”kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus” (Rom. 3, 
26). Tilgivelsen gjør at Gud betrakter synderen som om han aldri hadde syndet. 
Han er altså ikke bare en synder som har fått benåding og rett til å leve videre. Gud 
sletter ut hans synd fullstendig (jf. Jes. 44, 22). ”Deres synd skal Jeg ikke minnes 
mer,” sier Gud. 
 På grunn av synden var menneskeheten fortapt. Men med Jesu blod har 
Gud kjøpt den tilbake til seg selv. De frelste er derfor Guds rettmessige eiendom. 
Han har ikke bare skapt dem, men Han har også forløst dem (jf. Kap. 5). De kan 
derfor bære den ærefulle tittelen ”Guds folk”. Dette er ikke en tittel som gir grunn 
til å hovere over andre mennesker (jf. Luk. 18, 9-11). Tittelen viser til at de har 
tatt imot Guds frelsestilbud og at Han er deres Gud. Frelsen er en ufortjent gave 
(jf. Rom. 3, 24). Den er dessuten et tilbud til alle mennesker. Hvem som helst kan 
derfor bli en del av ”Guds folk”. Betingelsene er imidlertid anger, bekjennelse, om-
vendelse og lydighet (se under).
 I den nye pakten gjør Jesus tjeneste som menneskenes Yppersteprest i 
himmelen. Han tar seg av alt som gjelder vårt forhold til Gud. I den jordiske hellig-
domstjenesten hadde de levittiske prestene hatt denne rollen. I den nye pakt er det 
kun én mellommann mellom menneskene og Gud: Jesus Kristus, menneskehetens 
Stedfortreder og Forløser (jf. 1. Tim. 2, 5-6). Ingen mennesker skal være mellom-
ledd mellom andre mennesker og Gud. Hver og en som tilhører Guds folk, kan ha 
et nært og personlig forhold til Ham. ”For de skal alle kjenne Meg,” sier Gud, ”fra 
den minste til den største.” 
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 Det fjerde punktet i den nye pakt er det Bibelen kaller helliggjørelse. 
Helliggjørelsen handler om det som Paulus forsøkte å forklare menigheten i Korint 
ved hjelp av symbolikken fra påsken og de usyrede brøds høytid:

”Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Rens derfor ut den 
gamle surdeigen, så dere kan være en ny deig, siden dere i sannhet er 
usyret.” (1. Kor. 5, 6)

 Jesus hadde båret bort deres synder. Dette hadde rettferdiggjort dem, og 
de var derfor som en ny deig, som i sannhet var usyret (rettferdig). Men dersom de 
ønsket å forbli en ny, usyret deig, måtte de ikke på nytt blande seg med surdeigen. 
Da ville de snart bli gjenomsyret (jf. Kap. 9). De troende kunne derfor ikke fortsette 
å leve i synd. De måtte rense bort all ”surdeig av ondsinn og ondskap” og i stedet 
leve som ”renhets og sannhets usyrede brød” (1. Kor. 5, 8). 
 En person som har begått en synd, er en synder. Han er skyldig på grunn 
av sin synd. Men som hans stedfortreder har Jesus båret bort hans synd, overtatt 
hans skyld og lidd døden i hans sted. Personen blir derfor tilgitt og erklært å være 
rettferdig (rettferdiggjort). Gud vil ikke huske på hans synder. Men hvis denne 
personen på nytt begår en synd, blir han da å regne som en rettferdig eller som en 
urettferdig (en synder)?
 Det samme kapittelet i Esekiels bok som forklarer hvordan rettferdig-
hetens prinsipp fungerer, forklarer også hvordan Gud forholder seg til denne pro-
blematikken. Her forteller Gud først hvordan Han er villig til å tilgi og ta imot 
enhver synder som vender seg til Ham for å bli frelst:

Jesus beskrev seg selv som ”den gode hyrde”, og viste at Han hadde en personlig 
relasjon til hvert enkelt medlem av ”flokken”:

”Når han [den gode hyrde] fører sine sauer ut, går han foran dem. Sauene følger 
ham, for de kjenner røsten hans.” (Joh. 10, 4)

”Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner Mine, og Jeg er kjent av Mine.” (Joh. 10, 14).

”Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Rens derfor 
ut den gamle surdeigen, så dere kan være en ny deig, siden dere 
i sannhet er usyret. For sannelig, vårt påskelam er slaktet for oss: 
Kristus. La oss derfor holde høytid, ikke med gammel surdeig 
eller med surdeig av ondsinn og ondskap, men med renhets og 
sannhets usyrede brød.” 
                   (1. Kor. 5, 6-8)
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”Den sjel som synder, skal dø. ... Men dersom den ugudelige vender om 
fra alle de syndene han har gjort, holder alle Mine lover og gjør rett og 
rettferdighet, da skal han sannelig leve. Han skal ikke dø. Ingen av de 
overtredelsene han har gjort, skal bli husket og holdt imot ham. Ved 
den rettferdigheten han har gjort, skal han leve.

Har vel jeg behag i den ugudeliges død? sier Herren Gud, er det ikke 
heller i at han vender om fra sin ferd og får leve?” (Esek. 18, 20-23)

 Gud har ikke behag i et menneskes død. Det var derfor Han iverksatte 
frelsesplanen. Det er virkelig en glede for Gud når en synder omvender seg og tar 
imot Hans tilbud om frelse (jf. Luk. 15). Vi kan i det aktuelle sitatet fra Esekiels bok 
også se de forskjellige komponentene i den nye pakt: Når synderen vender om til 
Gud og tar imot frelsestilbudet, blir alle hans synder slettet ut (rettferdiggjørelse). 
Han skal ikke dø, men leve (forløsning). Etter omvendelsen lever han ikke lenger 
et liv i synd, men hans karakter er i stedet i samsvar med Guds prinsipper (hellig-
gjørelse).
 Denne forandringen av synderens karakter, er en nødvendighet. Hvis han 
skulle synde igjen, vil han igjen bli regnet som en synder. Det finnes ingenting som 
heter ”en gang rettferdiggjort, alltid rettferdig”. Guds budskap gjennom Esekiel 
fortsetter med å vise oss dette:

”Men om en rettferdig vender om fra sin rettferdighet og gjør urett, og 
han gjør etter alle de styggedommene som den ugudelige gjør, skal han 
da få leve? All den rettferdigheten han har gjort, skal ikke bli husket. 
På grunn av den troløsheten han har vist, og den  synden som han har 
gjort, skal han dø.” (Esek. 18, 24)

 Syndens lønn er døden (Rom. 6, 23), og Gud vil dømme enhver etter hans 
gjerninger (jf. Kap. 2). En person som er rettferdig, men som begår en synd, er ikke 
lenger å regne som rettferdig, men som en synder. Han har nå behov for en frelser. 
Dersom han ikke omvender seg, vil han forbli i denne tilstanden, og han vil selv 
måtte bære konsekvensen av sin synd. Han kan ikke unnskylde seg med at Jesus 
allerede har tatt på seg hans straff. Guds Sønn døde for å rettferdiggjøre syndere, 
ikke for å legalisere synden. 
 Betyr dette at en person som har tatt imot Jesus som sin Frelser, og som 
siden begår en synd, ikke kan få tilgivelse for denne synden? Selvfølgelig ikke. Men 

Da engelen gav Josef budskapet om at Maria skulle føde verdens Frelser, viste 
han til at frelsen også innebare en helliggjørelse, det vil si en forandring av 
karakteren: ”...Hun skal føde en sønn, og du skal gi Ham navnet Jesus, for 
Han skal frelse sitt folk fra deres synder.” (Matt. 1, 21). Folkets karakter skulle 
renses fra synd og bringes i samsvar med Guds prinsipper.
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han må igjen overgi sin synd til Gud og bli rettferdiggjort. Han kan ikke unnskylde 
sin synd eller late som om den ikke er synd, for det er ikke sant. Johannes skriver 
om dette:

”Hvis vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke 
i oss. Hvis vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han 
tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.” (1. Joh. 1, 8-9)

 Anger og bekjennelse er nødvendige betingelser for å få tilgivelse for sine 
synder. Da kong David angret sin synd mot Uria og Batseba (jf. 2. Sam. 11-12), 
skrev han:

”For Du har ikke lyst til slaktoffer – ellers ville jeg gitt det. Brennoffer 
har Du ikke behag i. Offer for Gud er en sønderbrutt ånd, et sønder-
brutt og angrende hjerte – Gud, det vil Du ikke forakte.” (Sal. 51, 18-19)

 Verken anger eller bekjennelse er ”ritualer” som et menneske må gjen-
nomføre for å få tilgivelse. Det er i stedet uttrykk for en holdning og viser at per-
sonen ønsker sin synd ugjort og er villig til å overgi den til Gud. I sin salme gav 
David også uttrykk for at han ønsket en forandring. ”Skap et rent hjerte i meg, 
Gud,” ba han, ”og forny en stødig ånd i mitt indre.” (Sal. 51, 12). Oppfyllelsen av 
dette ønsket, er det Bibelen kaller helliggjørelse. At kong David ønsket seg dette, 
var et resultat av at han gav etter for Guds kall til omvendelse (jf. Joh. 6, 44).
 Når Gud kaller mennesker til å omvende seg, kaller Han dem samtidig til 
helliggjørelse:

”Kast fra dere alle overtredelsene som dere har forbrutt dere mot, og 
skaff dere et nytt hjerte og en ny ånd! Hvorfor skulle dere dø, du Israels 
hus? For Jeg har ikke behag i noens død,  sier Herren Gud. Vend derfor 
om, så skal dere leve!” (Esek. 18, 31-32)

 – ”For dette er Guds vilje – deres helliggjørelse,” skriver Paulus til menig-
heten i Tessalonika (1. Tess. 4, 3). Gud vil at menneskene skal leve, og Han ønsker å 
helliggjøre dem Han har forløst. Han ønsker å gi dem ”et nytt hjerte og en ny ånd”. 
Han ønsker å forandre deres karakter slik at de lever i samsvar med Hans prinsip-
per. Det er nettopp alt dette Han sier Han vil gjøre for dem i den nye pakt:

”Jeg skal legge Min lov i deres indre og skrive den på deres hjerter.” (Jer. 

”Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. 
Og hvis noen synder, har vi en Talsmann hos Faderen, Jesus Kris-
tus, Den rettferdige.” 
            (1. Joh. 2, 1)
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31, 33)

 Da Gud opprettet pakten med israelittene ved Sinai-fjellet, presenterte 
Han sine lover og forskrifter for dem. Folket hadde da svart:
 

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

 Guds nærvær på fjellet hadde gjort et dypt inntrykk på dem og fylt dem 
med frykt. De lovet at de skulle være lydige mot Gud og holde Hans bud. Likevel 
tok det ikke lang tid før de brøt sitt løfte (jf. Kap. 13). Problemet var at det var 
umulig for dem å overholde løftet. Kanskje hadde de et oppriktig ønske om å gjøre 
det som var rett, men de hadde ingen kraft i seg selv til å gjennomføre det (jf. Rom. 
7, 18). Som Paulus skriver:

”For kjødets sinnelag er fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke inn 
under Guds lov, og har heller ikke evne til å gjøre det.” (Rom. 8, 7)

 Ved syndefallet ble menneskenaturen forandret. Menneskene klarte ikke 
lenger å stå imot synd og fristelse i sin egen kraft. De kom inn under syndens makt, 
på samme måte som en slave ikke kan gjøre som han selv vil, men må lyde en an-
nen herre. Det er dette bildet Jesus bruker når Han skal forklare syndens makt over 
menneskene:

”Den som gjør synd, er syndens trell.” (Joh. 8, 34)

 Slik var situasjonen etter syndefallet. Men på samme måte som Gud ut-
fridde israelittene fra trelldommen i Egypt, ville Han befri sitt folk fra syndens 
trelldom. Jesus fortsatte med denne gode nyhet:

”Så hvis Sønnen gjør dere fri, da blir dere virkelig fri.” (Joh. 8, 36)

 Det var en del av Guds frelsesplan å gjøre menneskene fri fra syndens 
trelldom. – ”For dette er Guds vilje – deres helliggjørelse.” Det var denne erfarin-
gen menighetsmedlemmene i Korint hadde hatt, og som Paulus refererte til da han 
skrev:

”...Far ikke vill! Verken de som lever i hor, eller avgudsdyrkere eller ek-
teskapsbrytere eller menn som lar seg bruke til unaturlig utukt med 
menn, eller menn som driver utukt med menn, eller tyver eller grådige 
eller drukkenbolter eller spottere eller pengeutpressere skal arve Guds 
rike.

Og slik var noen av dere en gang. Men dere ble renset, dere ble helliget, 
og dere ble rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og ved vår Guds Ånd.”  
(1. Kor. 6, 9-11) 
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 De hadde vært syndere. Nå var de rettferdiggjort. Den synd de hadde be-
gått, var tilgitt og glemt. I tillegg var deres liv forandret. De var blitt helliget. Derfor 
var de ikke lenger slik som de en gang hadde vært. Alt dette hadde skjedd ”i den 
Herre Jesu navn og ved vår Guds Ånd”. Jesus var Stedfortrederen og Forløseren, og 
Han setter sitt folk fri fra syndens trelldom (jf. Tit. 2, 11-14). Den betydningen som 
Guds Ånd har for helliggjørelsen, skal vi komme tilbake til (jf. Kap. 17).
 Det som var umulig å utrette gjennom den gamle pakt, fordi den kun 
bestod av symbolske handlinger og var grunnlagt på menneskers løfter om hva 
de ville gjøre, var nettopp et av de viktigste formålene med den nye pakt. Paulus 
skriver i Romerbrevet:

”For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn 
av kjødet, det gjorde Gud ved å sende sin egen Sønn i syndig kjøds 
lignelse og for syndens skyld: Han fordømte synden i kjødet, for at lov-
ens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter 
kjødet, men etter Ånden.” (Rom. 8, 3-4)

Målet med helliggjørelsen er at ”lovens rettferdige krav [blir] oppfylt i oss”. Nettopp 
dette sier Gud Han vil gjøre i den nye pakt:

”Jeg skal legge Min lov i deres indre og skrive den på deres hjerter.” (Jer. 
31, 33)

”For Guds frelsende nåde til alle mennesker er åpenbart, og 
denne nåden oppdrar oss for at vi skal fornekte ugudelighet og 
verdslige lyster og leve edruelig, rettferdig og gudfryktig i den 
nåværende tidsalder, mens vi venter på det salige håp og åpen-
baringen av den herlighet som tilhører den store Gud og vår 
Frelser, Jesus Kristus, Han som gav seg selv for oss, for at Han 
skulle kjøpe oss fri fra all urettferdighet og rense for seg selv et 
eiendomsfolk, som har iver etter å gjøre gode gjerninger.” 

                       (Tit. 2, 11-14)
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”For synd skal ikke herske over dere, siden dere ikke er under lov, men under 
nåde. Hva da? Skal vi synde siden vi ikke er under lov, men under nåde? På in-
gen måte! Vet dere ikke at når dere stiller dere frem som tjenere til lydighet mot 
noen, er dere tjenere under den dere lyder, enten det er under synden som fører til 
døden, eller under lydigheten som fører til rettferdighet?

Men Gud være takk! Selv om dere har vært treller under synden, er dere nå av 
hjertet blitt lydige mot den lærdomsform som dere ble overgitt til. Og etter at dere 
ble satt fri fra synden, ble dere tjenere for rettferdigheten.

Jeg bruker menneskelige uttrykk på grunn av deres kjøds skrøpelighet. For på 
samme måte som dere før stilte lemmene deres frem som tjenere for urenheten og 
for lovløsheten, som bare førte til enda mer lovløshet [jf. surdeigens virkning på 
resten av deigen, Kap. 9], slik skal dere nå stille lemmene deres frem som tjenere 
for rettferdigheten til helliggjørelse.

For da dere var tjenere under synden, var dere frie for rettferdigheten. Hva slags 
frukt hadde dere den gang? Slik frukt som dere skammer dere over nå, frukt som 
har døden som mål.

Men siden dere nå er blitt satt fri fra synden og er blitt tjenere for Gud, da høster 
dere frukt som fører til helliggjørelse, en frukt som har evig liv som mål. 

For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår 
Herre.” (Rom. 6, 14-23)
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Guds frelsesplan

Ble utformet før verdens skapelse 
og ble iverksatt etter syndefallet 

Vil fullføres når Gud skaper “en ny 
himmel og en ny jord” (2. Pet. 3, 13)

= 
“den rette ordningen” 

- også kalt “den nye pakt”

Kan dette frelse et 
menneske fra synd?

Helligdomstjenesten

= 
en illustrasjon av Guds frelsesplan 

- også kalt“den gamle pakt”

Ble gitt til israelittene ved Sinai-fjellet, 
etter utfrielsen fra slaveriet i Egypt, 
for å undervise dem om frelsesplanen 

frem til symbolikken ble oppfylt

Basert på 
et godt løfte:

Helliggjørelse:

Personlig relasjon 
til Gud:

Forløsning:

Rettferdiggjørelse: Jesu stedfor-
tredende død

Symbol på 
rettferdiggjørelsen:

Overføring av synd 
til offerdyret ved 
håndspåleggelse 
og dyrets sted-

fortredende død

Menneskeheten fri-
kjøpt med Jesu blod

Kan kalles “Guds folk”

Guds løfte om hva 
Han vil gjøre for 

menneskene

Ja

Jesus er menneskenes 
Mellommann og Ypper-

steprest i himmelen
Han er veien til Faderen

Gud skriver sin lov i 
menneskets indre, dvs. 
gjør den til en del av 
personens karakter

Kan dette frelse et 
menneske fra synd? Nei

Basert på 
et dårlig løfte:

Folkets løfte om at 
de ville gjøre alt det 

Gud hadde sagt

Symbol på
helliggjørelsen:

Guds lov skrevet på 
to steintavler som ble 

oppbevart i Paktens Ark 
i Det aller helligste

Symbol på
relasjon til Gud:

De levittiske prestene er 
mellommenn i tempelet; 
formidler offeret til Gud 
og gjør soning for folket

Symbol på
forløsningen:

Offerdyrets blod
Folket kalt “Guds folk”
Førstefødte tilhørte Gud


