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Kap. 2 – Et gammelt prinsipp, 
        et evig prinsipp  

 Det var rettferdighetens prinsipp som i sin tid lå til grunn for at Adam og 
Eva ble stengt ute fra Edens hage (jf. 1. Mos. 3). Selve syndefallet handlet ikke bare 
om å spise en frukt eller ei. Det var et spørsmål om lydighet mot Gud og Hans ord. 
Da Gud skapte vår verden, plantet Han også en hage, hvor han satte mennesket (1. 
Mos. 2, 8). I Edens hage var det mange forskjellige trær som gav frukter som var 
gode å spise. Men to av trærne skilte seg ut, nemlig Livets tre og treet til kunnskap 
om godt og ondt (v. 9). Guds påbud til mennesket var:

”Av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men av treet til kunnskap om godt 
og ondt skal du ikke ete. For på den dag du eter av det, skal du sannelig 
dø.” (v.16-17)

 Det store spørsmålet var nå: Ville menneskene høre på sin skaper, eller 
ville de la være? I himmelen hadde allerede den høytstående engelen Satan gjort 
opprør mot Gud, og en rekke av englene hadde fulgt med ham i opprøret (jf. Kap. 
6 og Åp. 12, 7-9). I skikkelse av en slange forsøkte han å få menneskene til å være 
ulydige mot Guds påbud, slik at de på samme måte som ham ville gjøre opprør mot 
sin skaper. Til Eva sa han:

”Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?” (1. Mos. 
3, 1)

 Noe slikt hadde Gud aldri sagt, men spørsmålet åpnet for samtale og var 
egnet til å så tvil om Guds ord. Eva fortalte ham hva Gud hadde sagt: De kunne 
spise av alle trærne med ett eneste unntak: Kunnskapens tre. Dersom de var ulyd-
ige her, ville de dø (v. 2-3). I sitt svar til dette valgte Satan å fremstille Gud som en 
løgner og mennesket som udødelig:

”Dere skal slett ikke dø. For Gud vet at på den dagen dere eter av det, 
skal øynene deres bli åpnet. Dere skal bli som Gud og kjenne godt og 
ondt.” (v. 4-5)

Denne beskrivelsen gjorde frukten til en fristelse for Eva. Tross Guds advarsel valg-
te hun å spise fra det eneste treet Han hadde forbudt dem å spise fra. Da hun hadde 
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forsynt seg av frukten, valgte også Adam å gjøre det samme (v. 6). De valgte ulyd-
ighet, og på grunnlag av deres egen handling, ble de regnet som skyldige. Eva var 
skyldig på grunn av sin egen synd, Adam på grunn av sin. Men konsekvensen 
var lik for dem begge. De måtte forlate Edens hage og Livets tre, og ble underlagt 
døden (v. 23-24). Grunnlaget for dommen var:

”Den sjel som synder, skal dø.” (Esek. 18, 20)

 Rettferdighetens prinsipp går igjen gjennom hele Bibelen, fra den første 
boken til den siste, fra skapelsen og like til Jesu gjenkomst. Det er et gammelt prin-
sipp, og det er et evig prinsipp. Det er det prinsippet Gud alltid bruker når Han 
dømmer.
 Vi finner mange eksempler i Bibelen som viser hvordan rettferdighehtens 
prinsipp fungerer i praksis. Utestengelsen av Adam og Eva fra Edens hage er ett 
slikt eksempel. Et annet godt eksempel finner vi beskrevet i 4. Mosebok kapittel 14. 
Da Gud skulle utfri israelittene fra trelldommen i Egypt, valgte Han å la Moses og 
hans bror Aron lede dem (2. Mos. 11, 10). Før de inntok Kanaan, forsøkte likevel 
250 av israelittenes ledere å gjøre opprør mot de to brødrene. I spissen for dem stod 
Datan, Abiram, On og Korah. Sistnevnte var Moses’ fetter (1. Krø. 6, 1-3. 36-37). 
De var misfornøyde med sin egen posisjon og mente at Moses og Aron tok seg til 
rette og opphøyet seg over resten av menigheten (4. Mos. 16, 3).
 Da Gud tidligere hadde talt til Moses fra den brennende busken og bedt 
ham vende tilbake til Egypt for å lede israelittene ut, hadde Moses kvidd seg for 
oppgaven. Men fordi det var Guds befaling, valgte han å gjøre det. Gud utvalgte 
også Aron til å være hans støtte og talsmann (2. Mos. 4, 14-16). Siden ble Aron i 
tillegg gjort til øversteprest (2. Mos. 28-29). Ingen av de to brødrene hadde opp-
høyet seg selv over de andre israelittene. De gjorde kun den jobben Gud hadde bedt 
dem utføre.
 Da Moses hørte anklagene fra de israelittiske høvdingene, vendte han seg 
til Gud i bønn. Deretter fortalte han Korah og hans menn at Gud neste dag ville 
gjøre det klart for hele folket hvem som tilhørte Ham og hvem Han hadde utvalgt. 
De skulle alle ta med seg ildpanner med røkelse, og Gud ville vise hvem som var 
utvalgt. 
 Neste dag kom de alle til Åpenbaringsteltet (helligdommen) med sine ild-
panner. Resten av folket var også til stede. Gud talte så til Moses og Aron og sa 
at Han ville ødelegge hele menigheten med det samme. Men som svar på de to 
brødrenes forbønn, var Han like snart villig til å tilgi menigheten dens opprør. 
Fortsatt var det likevel noen som holdt fast ved sitt opprør og sitt fiendskap mot 
Gud og dem Han hadde utvalgt. Disse ville rammes av konsekvensen av sin synd. 
Moses overbrakte så Guds bud til folket om å holde seg unna området der Korah, 
Datan og Abiram bodde:
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”Hold dere nå borte fra teltene til disse ugudelige mennene! Rør ikke 
noe av det som tilhører dem, så dere ikke skal bli utslettet i alle deres 
synder.” (4. Mos. 16, 26)

 Vi fortelles at folket tok advarselen alvorlig og gikk bort fra området 
der Korah, Abiram og Datan bodde. Men Datan og Abiram valgte å bli stående i 
åpningen til teltene sine sammen med sine koner og barn. For å bevise at det var 
Gud som hadde utvalgt Moses og Aron til deres oppgaver, skulle menigheten nå få 
se noe som menneskelig sett var umulig. Moses sa til folket:

”...hvis Herren skaper noe som ikke tidligere har skjedd, og jorden åp-
ner sitt gap og sluker dem med alt som tilhører dem ... da skal dere 
kjenne at disse mennene har foraktet Herren.” (v. 30)

 På samme måte som syndefallet ikke handlet om en konkret handling (å 
spise en frukt), men om det som handlingen var uttrykk for (ulydighet og opprør 
mot Gud), var også Korah, Datan og Abirams verbale angrep på Moses og Aron 
uttrykk for noe mye mer alvorlig. Det var ikke mennesker de foraktet og satte seg 
opp mot, men Gud. Dersom Gud lot disse mennene dø på en unaturlig og teoretisk 
sett ”umulig” måte, ville det være et tydelig bevis for folket på at disse mennene i 
sine hjerter hadde ”foraktet Herren”. Det gikk ikke lang tid etter at Moses hadde talt 
disse ord, før det umulige skjedde:

”...Jorden ble kløvd under dem, og jorden åpnet sitt gap og slukte dem, 
sammen med deres hus og hvert menneske som tilhørte Korah, sam-
men med alt de eide. Slik for både de og alle som var med dem levende 
ned i dødsriket. Jorden lukket seg over dem, og de gikk fortapt og var 
borte fra forsamlingen.” (v. 31-33)

 Det var en svært dramatisk hendelse, men den vitnet tydelig om alvoret 
i det som hadde funnet sted. Aron var blitt utvalgt som øversteprest av Gud, og i 
denne rollen skulle han fungere som mellommann mellom Gud og folket. Den 
dramatiske hendelsen med Korah, Datan, Abiram og de andre høvdingene, skulle 
for all fremtid bli en alvorlig advarsel til alle som ville forsøke å opphøye seg selv til 
denne rollen (jf. v. 40).
 I denne hendelsen var hvert eneste medlem av menigheten blitt stilt på 
valg. Gud hadde bedt dem forlate området der Korah, Datan og Abiram befant seg. 
Men hvorvidt de ville lyde Gud eller ei, var deres eget valg. Alle som valgte å ta del 
i opprøret, omkom (v. 33-35). De var skyldige på grunn av sin egen synd, derfor 
døde de. De som derimot fulgte Guds bud om å skille seg fra opprørerne, ble spart. 
De ble ikke regnet som skyldige på grunn av de andres synd. 
 Blant dem som ble slukt av jorden, var Datans og Abirams koner og barn. 
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Sammen hadde de stilt seg opp i teltåpningen sine da Gud stilte folket på valg. 
Denne handlingen vitnet om rent trass og om at de fortsatt holdt fast ved sitt opp-
rør. De omkom alle sammen på grunn av det valg de tok. Likevel var det noen av 
opprørernes nærmeste familie som ikke omkom. Korah og de som fulgte ham, 
hadde falt ned i jorden, men noen av hans egne barn hadde valgt å ta avstand fra 
opprøret mot Gud. Det står ikke hvor mange eller hva de het, men at noen av Ko-
rahs etterkommere valgte Guds side, kommer frem i andre sammenhenger. 
 I 2. Mos. 6, 24 fortelles det at Korah i hvert fall hadde tre sønner: Assir, 
Elkana og Abisaf. Disse omtales som korahittenes ætter. Det er derfor sannsynlig 
at etterkommere av alle disse tre videreførte Korahs ætt i historien. I 1. Krøn. 6, 
22-28 og 33-37 kan vi spore Korahs etterkommere ned til Samuel, mannen som 
salvet Saul til Israels første konge og siden også kong David. Blant de mennene som 
David senere utnevnte til å lede sangen i Guds tempel, var også etterkommere av 
Korah. Mange generasjoner etter opprøret i ørkenen omtaler Bibelen fortsatt disse 
som Korahs sønner, og de oppgis å stå bak elleve av sangene i Salmenes bok (Salme 
nr. 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 85, 85, 87 og 88). Disse menneskene var et levende 
bevis på at barna ikke ble regnet som skyldige på grunn av farens synd. De som 
døde i den dramatiske hendelsen under ørkenvandringen, var de som selv hadde 
valgt å trosse Gud.
 Tross nedtegnelsene i Moseloven og eksempelene fra deres egen historie, 
var det en vanlig oppfatning blant jødene på Jesu tid at sykdom og lidelse var en 
straff fra Gud for de syndene som en person selv eller hans foreldre hadde begått. 
Når det gjaldt barn som var født med misdannelse eller sykdom, var det klart at 
vedkommende aldri hadde hatt mulighet til å gjøre  noen synder selv. Den naturlige 
konklusjonen var derfor at de måtte være rammet på grunn av foreldrenes synder.
 At også Jesu disipler hadde denne tenkemåten, ser vi særlig tydelig fra en 
episode som står nedtegnet i Johannes evangelium. En dag de var sammen med Je-
sus, så de en mann som hadde vært blind fra fødselen av. Disiplene spurte da Jesus: 

”Rabbi, hvem har syndet, denne mannen eller hans foreldre, siden han 
ble født blind?” (Joh. 9, 2)

 Blindheten ble tolket som en konsekvens av synd. Det var ikke ulogisk at 
spørsmålet om hvem som hadde syndet, da reiste seg: Var det mannen selv eller 

”...Eliabs sønner var Nemuel, Datan og Abiram. Dette er den Datan 
og den Abiram som var utnevnt av menigheten, og som satte seg 
opp mot Moses og Aron sammen med Korahs flokk, da de satte 
seg opp mot Herren. Jorden åpnet sitt gap og slukte dem sammen 
med Korah, da flokken døde, da ilden fortærte 250 menn. Og de 
ble til et tegn. Men likevel døde ikke Korahs barn.” 

     (4. Mos. 26, 9-11)
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hans foreldre? Til dette svarte Jesus:

”Verken denne mannen eller hans foreldre har syndet, men dette skjed-
de for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på ham.” (v. 3)

Poenget var ikke at denne mannen eller hans foreldre var syndfrie. I likhet med 
alle andre mennesker var også de syndere. Jesu svar var derimot en korreksjon av 
teorien om at sykdom og lidelse var en konsekvens av synd. Et slikt årsak-virkning-
forhold fantes ikke. I tillegg var svaret en irettesettelse av jødenes fremstilling av 
Guds rettferdighet. Siden mannen var blitt født blind, kunne han umulig selv ha 
begått de syndene som angivelig skulle ha medført blindheten. Den måtte derfor 
ha vært en følge av foreldrenes synder. Men ifølge Jesus var det altså ikke slik. Man-
nen var ikke skyldig for noen av de syndene hans foreldre hadde begått gjennom 
årenes løp. Han var ene og alene skyldig for de synder han selv hadde begått. 
 Flere steder i Bibelen fortelles vi at Gud vil dømme verden på en rettferdig 
måte. Her følger noen eksempler:

”Han skal dømme verden med rettferdighet, og uten forskjell skal Han 
forkynne dom over folkeslagene.” (Sal. 9, 9)

”Fra oven skal Han kalle på himlene og på jorden, så Han kan dømme 
sitt folk... Himlene skal forkynne Hans rettferdighet, for Gud selv er 
dommer.” (Sal. 50, 4. 6)

”Si blant folkeslagene: ”Herren regjerer, ja, verden er fast grunnlagt, 
den skal ikke rokkes. Han skal dømme folkene uten forskjell.” La him-
lene glede seg, og jorden fryde seg!  ... For Han kommer, for Han kom-
mer til dom for jorden. Han skal dømme verden med rettferdighet og 
folkene med sin sannhet.” (Sal. 96, 10-13)

Se også: 1. Sam. 2, 10; Sal. 67, 5; 75, 3-9; 119, 75. 137; Fork. 3, 17; 11, 9; 12, 13-14; Jes. 11, 4; 
Esek. 7, 8; Matt. 7, 1; 12, 36-37; Joh. 3, 18; 5, 22-30; 12, 48; Apg. 17, 31; 24, 25; Rom. 3, 16; 1. Kor. 
4, 4-5; 2. Tim. 4, 1; Hebr. 10, 30; 13, 4; Jak. 5, 8-9; 1. Per. 1, 17; 2, 23; 4, 5; 2. Pet. 3, 7; Jud. 1, 14-15; 
Åp. 11, 18; 19, 11; 20, 12-13

 Guds dom av menneskene vil skje i henhold til rettferdighetens prinsipp. 
I Bibelens siste bok sier Jesus om sin gjenkomst til vår verden:

”Og se, Jeg kommer snart, og Min lønn er med Meg, for å gi enhver 
igjen etter hans gjerning.” (Åp. 22, 12)
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 Ethvert menneske vil bli dømt etter sine egne gjerninger. Den som har 
syndet, er skyldig på grunn av den synden han eller hun har begått. Bibelen fortel-
ler oss at ”syndens lønn er døden” (Rom. 6, 23). Derfor tilsier den rettferdige dom-
men at ”den sjel som synder, skal dø” (Esek. 18, 20). Dette gjelder alle mennesker.

”For Gud gjør ikke forskjell på folk. For så mange som syndet uten lov, 
skal også gå fortapt uten lov, og så mange som syndet i loven, skal bli 
dømt ved loven...” (Rom. 2, 11-12)

 En synd er en synd uansett hvem om begår den. Men syndens alvorlig-
hetsgrad henger sammen med den kjennskap personen hadde til hvorvidt hand-
lingen var gal. Adam og Eva hadde fått klar beskjed om at de ikke skulle spise av 
frukten til Kunnskapens tre. Likevel valgte de å gjøre det. Dette var en alvorlig 
handling som vitnet om bevisst ulydighet og opprør. Korah, Datan, Abiram og de 
andre som fulgte dem, visste godt at Moses og Aron var utvalgt av Gud. Likevel 
valgte de å gjøre opprør mot dem og utfordre Guds ordning. Dette var et alvorlig 
valg og et tydelig uttrykk for deres indre holdninger.
 Da Jesus ble dømt til å korsfestes, sa Han til den romerske landshøvding-
en Pilatus: ”...Derfor har han som overgav meg til deg, større synd.” (Joh. 19, 11). De 
jødiske lederne kjente til profetiene om Messias og Guds prinsipper for rettferdig 
dom. De kjente til Jesu liv, lære og mirakler. Likevel valgte de å overgi Jesus til Pila-
tus som en forbryter, og de krevde at Han skulle dømmes til døden. Den romerske 
landshøvdingen hadde derimot ikke den samme kjennskap til disse tingene. De 
jødiske lederne hadde derfor større skyld i dødsdommen over Jesus, enn romeren 
Pilatus. 
 Til sine disipler fortalte Jesus en lignelse som illustrerte dette domsprin-
sippet. De skulle alltid være beredt på samme måte som tjenere som ventet på at 
deres herre skulle komme tilbake fra et bryllup. De måtte være våkne og klare til å 
åpne opp for ham når han enn måtte komme. En god, trofast tjener var en som tok 
vare på sin oppgave mens herren var borte. Han ville få sin lønn. Men den tjeneren 
som antok at det ville ta lang tid før hans herre kom tilbake, og som derfor gav seg 
til å feste, drikke og mishandle de andre tjenerne, ville bli overrumplet. Hans herre 
ville gi ham igjen for hans onde handlinger, sammen med andre som hadde gjort 
onde handlinger (Luk. 12, 35-46). Til slutt i lignelsen får vi en beskrivelse av doms-
prinsippet: 

”Den tjeneren som kjente sin herres vilje og ikke gjorde seg ferdig eller 
handlet etter hans vilje, skal bli slått med mange slag. 

Men den som ikke kjente sin herres vilje, men likevel gjorde det som 
fortjente slag, han skal få færre slag. 
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For hver den som mye er gitt, av ham skal mye kreves. Og den som er 
betrodd mye, han skal bes om enda mer.” (v. 47-48)

 Slik fungerer Guds rettferdige dom. ”Han skal dømme verden med 
rettferdighet, og uten forskjell skal Han forkynne dom over folkeslagene.” (Sal. 9, 
9). Og sentralt i Guds rettferdige dom står altså Guds lov, De ti bud (jf. 1. Joh. 3, 4).  

”Gud gjør ikke forskjell på folk. For så mange som syndet uten lov, skal 
også gå fortapt uten lov, og så mange som syndet i loven, skal bli dømt 
ved loven.” (Rom. 2, 11-12)

”For sin rettferdighets skyld har Herren velbehag i å opphøye 
loven og la den få ære.” 
     (Jes. 42, 21) 
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