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Kap. 20 – Fordømmelsens tjeneste og 
rettferdighetens tjeneste 

”Det er tydelig at dere er Kristi brev, som er blitt til ved vår tjeneste, ikke 
skrevet med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på steintav-
ler, men på hjertets kjødtavler.

Og vi har en slik tillit til Gud ved Kristus. Ikke det at vi er dyktige i oss 
selv til å tenke ut noe som om det kom fra oss selv. Men vår dyktighet 
er fra Gud, Han som gjorde oss dyktige til å være tjenere for en ny pakt, 
ikke bokstavens pakt, men Åndens pakt. Bokstaven slår nemlig i hjel, 
men Ånden gjør levende.” (2. Kor. 3, 3-6)

 I sitt andre brev til de troende i Korint, omtaler Paulus dem som ”Kristi 
brev”. Bildet viser til at de er som et brev fra Gud til verden, et vitnesbyrd om evan-
geliets sannhet og Guds kraft (jf. Kap. 3 og Kap. 19). Dette brevet, skriver Paulus, 
er ”ikke skrevet med blekk”. Vanlige brev ble skrevet med blekk, og de kunne in-
neholde mye teoretisk informasjon. Men som ”Kristi brev” var de troende blitt 
skrevet ”med den levende Guds Ånd”. Informasjonen de gav, var derfor ikke så mye 
teoretisk (ord) som den var praktisk (handling). Det var de kristnes liv, deres hand-
linger og prinsipper, som vitnet om hvordan Gud var og om hvordan Han kunne 
helliggjøre syndere. I sitt første brev til de kristne i Korint hadde Paulus skrevet:

”Vet dere ikke at de urettferdige ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! 
Verken de som lever i hor, eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere 
eller menn som lar seg bruke til unaturlig utukt med menn, eller menn 
som driver utukt med menn, eller tyver eller grådige eller drukken-
bolter 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)

 Menigheten i Korint bestod av mange slags mennesker. Noen av dem 
hadde levd på måter som tydelig var i strid med Guds lover og prinsipper. Slik had-
de de en gang vært. Men noe hadde skjedd med dem. De var blitt ”renset, ...helliget, 
og ...rettferdiggjort”. Hvordan hadde dette skjedd? ”I den Herre Jesu navn og ved 
vår Guds Ånd,” forteller Paulus (v. 11). 
 Rettferdiggjørelsen og renselsen var et resultat av Jesu stedfortredende 
død. Helliggjørelsen skjedde ved Guds Ånd. Men alle disse handlingene hørte 
sammen og var en nødvendig del av frelsesplanen. Gjennom rettferdiggjørelsen 
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fikk synderen stadfestet tilgivelse for de synder han hadde begått. Han ble dermed 
betraktet som en rettferdig (uskyldig) person. Men dersom han begikk nye syn-
der, ville han igjen være urettferdig, altså en synder (skyldig) (jf. Kap. 16). Derfor 
måtte han helliges – ved Guds Ånd – slik at hans liv ble brakt i samsvar med Guds 
lover og prinsipper. Gud brukte helligdomstjenesten for å illustrere dette for men-
neskene (se Kap. 18 og Kap. 19). Å ta imot Jesus som sin personlige Frelser og 
Stedfortreder, var det første skrittet på veien til frelse. Men veien gikk videre, først 
til renselseskaret og deretter inn i helligdommen. Rettferdiggjørelse, renselse og 
helliggjørelse hører sammen.
 Det var den forandringen som hadde skjedd med de kristne i Korint, 
som gjorde dem til et ”Kristi brev”. Forandringen var et resultat av helliggjørelses-
prosessen (jf. Kap. 19). Det var slik de var blitt skrevet med ”den levende Guds 
Ånd”. I Guds billedbok, den jordiske helligdomstjenesten, var De ti bud skrevet på 
to steintavler. I den ekte frelsesplanen skulle Guds lov skrives ”ikke på steintavler, 
men på hjertets kjødtavler” (2. Kor. 3, 3). Dette var en svært viktig forskjell, faktisk 
en forskjell som skilte mellom liv og død.
 I det første brevet til korinterne omtaler Paulus to pakter. Han skriver:

”...vår dyktighet er fra Gud, Han som gjorde oss dyktige til å være tje-
nere for en ny pakt, ikke bokstavens pakt, men Åndens pakt...” (1. Kor. 
3, 5-6)

 De to paktene blir av Paulus her omtalt som ”bokstavens pakt” og ”Ånd-
ens pakt”. Paulus og de andre som forkynte evangeliet, anså seg selv som ”tjenere 
for en ny pakt”, som altså var ”Åndens pakt”. Vi har allerede sett hvordan den nye 
pakt representerte ”den rette ordningen” i Guds frelsesplan. Det er denne ordning-
en alt har handlet om, helt siden den dag menneskene falt i synd og måtte forlate 
Edens hage. Pakten ved Sinai-fjellet, som etter Jesu død kom til å bli omtalt som 
”den gamle pakt”, skulle bare være en illustrasjon på den egentlige ordningen for 
menneskehetens frelse (jf. Kap. 13). Paulus bruker betegnelsen ”bokstavens pakt” 
når han refererer til ”den gamle pakt”. Han viser deretter til at det er en betydelig 
forskjell mellom disse to paktene:

”Bokstaven slår nemlig i hjel, men Ånden gjør levende.” (1. Kor. 3, 6)

 ”Åndens pakt”, den rette ordningen, fører til liv for menneskene. Den gir 
frelse fra syndens konsekvens, som er døden (Rom. 6, 23). ”Bokstavens pakt” var 
derimot bare et avbilde av de virkelige tingene. Den kunne ikke frelse noen. De 

”Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! For dere renser 
utsiden av beger og fat, men innvendig er de fulle av rov og ny-
telsessyke. Du blinde fariseer, rens først innsiden av begeret og 
fatet, slik at også utsiden kan bli ren!” 
        (Matt. 23, 25-26)
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som baserte seg på denne, ville verken bli rettferdiggjort eller helliggjort. ”Bok-
stavens pakt” kunne ikke ta bort deres synd, og den kunne ikke forandre deres 
karakter. ”Bokstavens pakt” bestod nemlig bare av ytre handlinger. ”Åndens pakt” 
påvirket derimot menneskets indre. 
 Det var dette Paulus understreket for de kristne galaterne da han skulle 
forklare dem hvor galt det var å blande jødiske tradisjoner med det kristne evange-
liet (jf. Kap. 15):

”For så mange som bygger på lovgjerninger, er under forbannelse. ... 
Men at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven er klart, for ”den 
som er rettferdig av tro, skal leve” [Hab. 2, 4]. ... Kristus har kjøpt oss 
fri fra lovens forbannelse, idet Han ble en forbannelse for oss ... for at 
Abrahams velsignelse skulle komme over hedningene i Kristus Jesus, så 
vi ved troen kunne få Ånden, som det var gitt løfte om.” (Gal. 3, 10-14)

 Den som bygde sin frelse på lovgjerninger, ville stadig være under den 
forbannelsen som deres synder hadde ført over dem. Vi har allerede vært inne på 
dette (jf. Kap. 15), men la oss se på det igjen. Etter at Gud hadde talt til Moses fra 
Sinai-fjellet, skrev Moses ned De ti bud og Guds øvrige lover i en bok. Denne ble 
senere oppbevart ved siden av Paktens Ark (jf. Kap. 11). I lovboken stod det også 
nedtegnet de velsignelser som ville komme over israelittene dersom de valgte å leve 
i lydighet mot Guds lover og prinsipper. Det stod også nedtegnet hvilke forbannel-
ser som ville komme over dem dersom de valgte ulydighet mot Gud.

”Men dersom du ikke lyder Herren din Guds røst, så du tar deg i vare 
og holder alle Hans bud og Hans lover som jeg befaler deg i dag, skal 
dette skje: Alle disse forbannelsene skal komme over deg...” (5. Mos. 
28, 15)

 Det var dette Paulus refererte til da han skrev til galaterne:
 

”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)

 Hvorfor sier Paulus her at den som ”bygger på lovgjerninger, er under 
forbannelse”? Løsrevet fra sin sammenheng kan sitatet gi inntrykk av at det er 
utførelsen av lovgjerninger som bringer forbannelsen. Men hva var det egentlig 
som gjorde at et menneske kom under forbannelse? Jo, ulydighet mot Guds røst 
og brudd på Hans bud og lover (jf. 5. Mos. 28, 15). Forbannelsen stod nedtegnet 
sammen med loven og kom som et resultat av brudd på loven. Den som hadde 
syndet, kom derfor under ”lovens forbannelse”. Det var en tilsvarende lovmessig 
sammenheng som det var mellom synd og skyld: – Den som har syndet, er skyldig 
på grunn av sin synd (jf. Kap. 1). – Den som har brutt loven, kommer under dens 
forbannelse. Det var altså den synden som var begått, som hadde brakt personen 
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inn ”under forbannelse”, ikke utførelsen av lovgjerninger.
 Det sentrale temaet i Galaterbrevet er hvordan et menneske blir frelst, el-
ler hvordan det kan bli fri fra ”lovens forbannelse”. Noen av de troende galaterne 
mente at utføringen av ”lovgjerninger”, med blant annet de symbolske handlingene 
fra helligdomstjenesten, ville bidra til å gjøre dem fri fra ”lovens forbannelse”. Men 
Paulus viser dem – med utgangspunkt i de gammeltestamentlige skriftene – hvor 
feil dette er. Helligdomstjenesten hadde kun vært en illustrasjon. Den hadde ikke 
kraft til å rettferdiggjøre eller helliggjøre. Den skulle kun være en ”tuktemester” (gr. 
paidagogos) frem til den tid da Jesus, det sanne offerlam, skulle komme (jf. Kap. 
15). Hvis et menneske bygget sitt frelseshåp på lovgjerninger, ville han stadig være 
under forbannelse – ganske enkelt fordi disse gjerningene ikke kunne fjerne hans 
synd og skyld (jf. Kap. 13 og Kap. 21). 
  

”For så mange som bygger på lovgjerninger, er under forbannelse...” 
(Gal. 3, 10)

 
 Lovgjerningene kunne altså ikke sone synden. Derfor var personen stadig 
under lovens forbannelse. Men hva var det da som kunne befri et menneske fra 
”lovens forbannelse”, den forbannelsen som kom på grunn av deres synd? Jo, den 
sanne frelsesplanen, den nye pakt.

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

”Men Han er såret for våre overtredelser, Han er knust for våre 
misgjerninger. Straffen lå på Ham for at vi skulle ha fred, og ved 
Hans sår har vi fått legedom.” 
      (Jes. 53, 5)

 Det er det samme Paulus skriver om når han i Korinterbrevet sier:

”Bokstaven slår nemlig i hjel, men Ånden gjør levende.” (2. Kor. 3, 6)

 Den gamle pakt, ”bokstavens pakt”, fordømte synderens synd og brakte 
ham under lovens forbannelse. Men den hadde ingen mulighet til å bringe frihet 
og frelse. De som baserte seg på å etterleve ”bokstaven” gjennom lovgjerninger, 
ville stadig være under forbannelse. De baserte seg på noe som ikke kunne fjerne 
synd og skyld. ”Bokstaven” ville derfor ikke bringe annet enn død: ”Bokstaven slår 
nemlig i hjel...”
 Derimot ville den nye pakt, ”Åndens pakt”, gi både rettferdiggjørelse, for-
løsning og helliggjørelse. Når synderen ble rettferdiggjort, ville han bli betraktet 



133

som en person som aldri hadde syndet. Når han ble helliggjort, ville han heller ikke 
synde igjen. Gud hadde kjøpt synderen tilbake til seg selv (forløsning), og Han kan 
– samtidig som Han stadig etterlever rettferdighetens prinsipp – gi personen evig 
liv. Den nye pakt bringer derfor reell frelse og liv: ”Ånden gjør levende.” 
 Videre skriver Paulus om den herlighet som omgav disse to paktene. 
Den gamle pakt blir omtalt både som ”dødens tjeneste, i bokstaver, inngravert på 
steiner” og som ”fordømmelsens tjeneste” (2. Kor. 3, 7). Den var omgitt av en viss 
herlighet (glans), som kom til syne i Moses’ ansikt etter at han hadde mottatt stein-
tavlene fra Gud (2. Mos. 34, 29). Men denne glansen ble etter en stund borte. Den 
nye pakt, som også blir kalt ”Åndens tjeneste” og ”rettferdighetens tjeneste”, har en 
mye større herlighet, ettersom den representerer de virkelige ting. Paulus skriver:

”For dersom fordømmelsens tjeneste har herlighet, så skal rettferdig-
hetens tjeneste så mye mer overgå den i herlighet.” (2. Kor. 3, 9)

 Den nye pakt har en mye større herlighet enn den gamle pakt. Den vil 
heller ikke miste sin herlighet, slik som den midlertidige herligheten som omgav 
Moses. Paulus fortsetter:

”Da vi altså har et slikt håp, taler vi med stor frimodighet. Vi gjør ikke 
som Moses, som la et dekke over ansiktet sitt, slik at Israels barn ikke 
skulle se slutten på det som forsvant. Men deres sinn ble forherdet. For 
like til denne dag ble det samme dekket liggende under lesingen av den 
gamle pakt, for det er bare i Kristus at dekket blir tatt bort. Men helt til 
denne dag ligger er dekke over deres hjerte når Moses blir opplest, men 
når det [dvs. hjertet] omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort.” (2. 
Kor. 3, 12- 16)

 Den gamle pakt hadde hatt en viss herlighet, men denne herligheten var 
bare en refleksjon av den herlighet som omgav den virkelige pakten (den nye pakt). 
Den gamle pakten var bare ment å være en ”midlertidig tuktemester”. Den gjen-
speilet kun et lite glimt av den virkelige ordningen, et glimt som skulle vise menne-
skene at det fantes en virkelig frelsesordning, selv om de foreløpig ikke kunne se 
den. Herligheten som strålte fra ansiktet til Moses, ble derfor borte etter en stund. 
Den forsvant fordi den kun var en refleksjon, som et solglimt i et speil (og ikke 
selve solen), og fordi den gamle pakten bare skulle vare en begrenset tid.
 Hver gang Moses hadde talt med Gud, strålte ansiktet hans. Folket ble 
dermed vitne til den herlighet som hørte til den gamle pakt. Ansiktet til Moses 
strålte mens han videreformidlet det Gud hadde sagt til ham. Deretter dekket han 
ansiktet med et dekke, slik at folket ikke skulle se at herligheten tok slutt (2. Mos. 
34, 29-35).
 Den gamle pakt var ment å vare frem til ”den rette ordningen” trådte i 
kraft. Dette skjedde ved Jesu død (jf. Kap. 13). Da var pakten fra Sinai-fjellet blitt 
foreldet, og den hadde ikke lenger noen funksjon. All den herlighet som hadde 
vært knyttet til den gamle pakt, opphørte da for godt. Men ikke alle mennesker 
ville innse dette. ”Deres sinn ble forherdet,” skriver Paulus (v. 14). Det lå et ”dekke 

Fordømmelsens tjeneste og rettferdighetens tjeneste



Å være rettferdig og gjøre rettferdig

134

Den gamle og den nye pakt

over deres hjerte” som hindret dem i å se at pakten fra Sinai-fjellet, med dens 
dyreofringer og religiøse handlinger, faktisk var foreldet. Pakten hadde mistet sin 
herlighet, men dette ville de ikke se før de omvendte seg og tok imot Jesus som sin 
frelser.

”...for det er bare i Kristus at dekket blir tatt bort.” (2. Kor. 3, 14)

”...men når det [hjertet] omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort.” 
(2. Kor. 3, 16)

 Når de fikk se hvordan Jesus oppfylte symbolikken i den gamle pakt, ville 
de også forstå at denne pakten ikke lenger hadde noen funksjon. Det ville innse at 
dens herlighet faktisk var forsvunnet. ”Bokstavens pakt” var avskaffet. Gjennom 
”Åndens pakt” var de satt fri. 

”Men Herren er Ånden. Og der Herrens Ånd er, der er frihet.” (2. Kor. 
3, 17)

 Dette var forskjellen på de to tjenestene, ”fordømmelsens tjeneste” og 
”rettferdighetens tjeneste”. Kun den siste representerte den virkelige frelsesord-
ningen. Den hadde en herlighet som var mye sterkere enn sitt avbilde, og som 
aldri ville ta slutt. Det var derfor ikke nødvendig med noe dekke som skulle skjule 
at herligheten forsvant. Det var ikke nødvendig å ”lure seg selv” til å tro på gyl-
digheten av en ordning som ikke eksisterte. ”Åndens tjeneste”, ”rettferdighetens 
tjeneste”, hadde en ekte herlighet, en herlighet som hadde kraft til å helliggjøre. 
Paulus skriver:

”Men alle vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et 

I sitt andre brev til de troende i Korint, bruker Paulus følgende 
betegnelser og uttrykk for å beskrive de to paktene (2. Kor. 3, 3-9):

DEN GAMLE PAKT

Skrevet på steintavler

Bokstavens pakt

“Bokstaven slår nemlig i hjel”

Dødens tjeneste

Fordømmelsens tjeneste

DEN NYE PAKT

Skrevet på hjertets kjødtavler

Åndens pakt

“Ånden gjør levende”

Åndens tjeneste

Rettferdighetens tjeneste
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Den store forskjellen mellom den nye pakt (den rette ordningen) og den gamle 
pakt (avbildet) blir ikke beskrevet bare i Galaterbrevet og Korinterbrevet. I 
Romerbrevet viser Paulus hvordan det kun er den nye pakt, ”Åndens pakt”, som 
har kraft til å helliggjøre et menneske. Han skriver:

”Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, de som ikke 
vandrer etter kjødet, men etter Ånden.

For livets Ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. 
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 lovens rettferdige krav skulle bli 
oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.
...
For kjødets sinnelag er død, men Åndens sinnelag er liv og fred.

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. De som da er i kjødet, kan ikke 
være til behag for Gud.

Men dere er ikke i kjødet, men i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Hvis noen 
ikke har Kristi Ånd, hører han ikke Ham til.

Og dersom Kristus er i dere, er legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv 
på grunn av rettferdighet. 
...
Derfor, brødre, er vi ikke skyldige overfor kjødet at vi skulle leve etter kjødet. 
For dersom dere lever etter kjødet, skal dere dø. Men hvis dere ved Ånden dreper 
legemets gjerninger, skal dere leve.

For så mange som blir ledet av Guds Ånd, de er Guds barn. For dere fikk 
ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle bli ført inn i frykt, men dere fikk 
barnekårets Ånd...

Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn, og hvis vi er barn, da er vi 
også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med Ham, 
for at vi også skal bli herliggjort med Ham. For jeg er overbevist om at lidelsene 
i den nåværende tid er for ingenting å regne sammenlignet med den herligheten 
som skal bli åpenbart på oss.” (Rom. 8, 1-18)

speil, blir omskapt til det samme bilde fra herlighet til herlighet, som av 
Herrens Ånd.” (2. Kor. 3, 18)

 Slik skjer helliggjørelsen i den nye pakt – ”fra herlighet til herlighet, som 
av Herrens Ånd”. Slik blir Guds bilde gjenopprettet i mennesket.
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