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Kap. 21 – Kobberslangen

 I den nattlige samtalen som fant sted mellom Jesus og Nikodemus, hadde 
Jesus forklart hvor nødvendig det var for et menneske å bli født på nytt – av vann 
og Ånd – for å komme inn i Guds rike (jf. Kap. 17 og Joh. 3, 3-8). Da Nikodemus 
spurte hvordan dette kunne skje, svarte Jesus:

”Er du lærer for Israel og forstår ikke dette?” (Joh. 3, 9)

 Nikodemus var fariseer og ble av samtiden betraktet som en av de lærde 
teologer. For folket var han en viktig religiøs lærer. Men selv om han hadde god 
kjennskap til de gammeltestamentlige skriftene, hadde han i likhet med mange 
andre fariseere og skriftlærde på sin tid, ikke fått med seg den grunnleggende 
symbolikken som blant annet helligdomtjenesten inneholdt. De betraktet hellig-
domstjenesten som om den var den virkelige frelsesordningen. Det var som om 
et dekke var lagt over deres hjerte. De så ikke at pakten fra Sinai-fjellet kun hadde 
en midlertidig herlighet som var blitt borte. For dem var den gamle pakten stadig 
omgitt av Guds herlighet. Men dette var feil, og for at de skulle innse sannheten, 
måtte de først omvende seg til Herren (jf. 2. Kor. 3, 16).

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

 Noen av fariseerne ville senere få oppleve at dekket ble tatt bort. Da ville 
de se klart hvordan den gamle pakten kun var et avbilde av den rette frelsesordnin-
gen, og de ville se at Jesus fra Nazaret virkelig var Guds Sønn og menneskehetens 
Frelser. Nikodemus var en av dem som ville forstå dette (jf. Joh. 19, 39), men ennå 
var det uklart for ham.
 I samtalen som fant sted den natten, gav Jesus den jødiske rådsherren 
viktig undervisning om Guds frelsesplan. Gjennom det Han sa om betydningen og 
resultatet av å bli ”født på ny” (Joh. 3, 3), viste Jesus ham hvor viktig helliggjørelsen 
var for å bli frelst. Fariseerne var vant til å utføre religiøse handlinger og ritualer. 
Både de selv og vanlige folk regnet dette som et tegn på hellighet. Men det ytre var 
ikke nok. De måtte bli forvandlet i det indre. De måtte bli ”født på ny” – av Guds 
Ånd. De måtte bli helliggjort (jf. Kap. 17). I den videre samtalen underviste Jesus 
ham også om rettferdiggjørelsen. Slik fikk Nikodemus undervisning om de mest 
grunnleggende elementene i frelsesplanen: 

1. Hva gjøres med de synder som er begått?       ▶ Rettferdiggjørelse
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2. Hva gjøres for å hindre at nye synder begås?       ▶Helliggjørelse

 Den jordiske helligdomstjenesten gir trolig den beste illustrasjonen på 
rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Men da Jesus den natten skulle forklare Niko-
demus om rettferdiggjørelsen, valgte Han et annet bilde. Det var hentet fra israelit-
tenes tidlige historie. Dette bildet gjør det enklere å forstå hvordan Gud rettferdig-
gjør (gr. dikaioo) syndere.
 Da Gud hadde utfridd israelittene fra Egypt, ledet Han dem først til Sinai-
fjellet. Der fikk de undervisning om De ti bud, samt om moralske og religiøse lover 
de skulle overholde som Guds folk. Så ble de ledet til grensen av Kanaans land. De 
sendte speidere inn i landet og fikk bekreftet at det virkelig var så godt og fruktbart 
som Gud hadde sagt. Gud hadde lovet at de skulle få landet, og at Han ville være 
med dem når de inntok det. Men israelittene fryktet for Kanaans innbyggere, og de 
nektet å innta landet. De klandret Gud for å ha ført dem i vanskeligheter, og mente 
det var bedre om de hadde dødd i Egypt eller i ørkenen. Gud etterkom deres ønske. 
De skulle få vende tilbake til ødemarken, og der skulle de få lov til å dø. Førti år 
senere skulle Han i stedet føre deres etterkommere inn i det lovede land (4. Mos. 
13-14).
 Etter å ha tilbrakt 40 år i ødemarken, var israelittene igjen på vei til Kana-
an. Fordi kongen av Edom, et land sørøst for Kanaan, hadde nektet dem å reise 
gjennom landet, måtte de ta en omvei. Igjen måtte de ut i ødemarken. Etter en 
stund ble folket utålmodige, og de anklaget Gud og Moses for å ha ført dem ut 
fra Egypt for å la dem omkomme av sult og tørst i ørkenen. Gud hadde hele tiden 
sørget for deres ernæringsmessige behov, men brødet Han gav dem, mannaen, var 
de nå blitt lei av (jf. 4. Mos. 21, 4-5). 
 Under den 40 år lange ørkenvandringen hadde Gud også beskyttet israel-
ittene mot villdyr og giftige kryp som fantes i ødemarken. Der var både skorpioner 
og giftige slanger (jf. 5. Mos. 8, 15-16). Gud hadde skånet dem, slik Han også hadde 
skånet deres forfedre mot flere av plagene som rammet Egypt (jf. Kap. 8). I 40 år 
hadde Gud beskyttet dem og sørget for deres daglige behov. Han hadde båret over 
med deres mange opprør. Men nå anklaget de Ham for å ha ført ulykke over dem, 
og de fremstilte Guds hensikter som onde. På grunn av israelittenes opprør, trakk 
Gud sin beskyttelse tilbake fra dem. Konsekvensen ble at leiren ble invadert av 
giftslanger.

”...da vokt deg så ikke ditt hjerte opphøyer seg, så du glemmer 
Herren din Gud som førte deg ut av landet Egypt, ut av trellhuset. 
Det var Han som førte deg gjennom den store og forferdelige ørk-
enen, gjennom områder med giftige slanger og skorpioner, gjen-
nom det tørre landet der det ikke var vann. Det var Han som lot 
vann strømme ut til deg fra den flintharde klippen. Det var Han 
som gav deg manna å ete i ørkenen...” 
             (5. Mos. 8, 14-16)
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”Da sendte Herren giftslanger inn blant folket, og de bet folket. Da 
døde mange av israelsfolket.” (4. Mos. 21, 6)

 Ørkenområdene hvor israelittene hadde tilbrakt de siste 40 årene, var 
full av giftige slanger. Men fordi Gud hadde beskyttet dem, hadde de ikke merket 
noe til problemet. Nå hadde Gud trukket sin beskyttelse tilbake fra folket. Slange-
ne kunne derfor uhindret krype inn i leiren og bite dem. Det var ikke Gud som 
ledet slangene inn blant israelittene for å påføre dem lidelse, men Han tillot dem å 
komme. Konsekvensen var selvfølgelig en tragedie, slik det også hadde vært da de 
førstefødte døde i Egypt. Men ingen av disse hendelsene hadde behøvd å inntreffe 
dersom israelittene og egypterne hadde lyttet til Gud. Begge hendelser førte imid-
lertid til at menneskene fikk større respekt for Gud. Invasjonen av giftslanger fikk 
israelittene til å henvende seg til Gud på en annen måte.

”Derfor kom folket til Moses og sa: ”Vi har syndet, for vi har talt mot 
Herren og mot deg. Gå i forbønn til Herren om at Han må ta slangen 
bort fra oss.”” (4. Mos. 21, 7)

 Israelittene visste at de hadde syndet mot Gud og at de også hadde behan-
dlet Moses urettferdig. De visste også at Gud kunne frelse dem fra ørkenens gift-
slanger. Nå bekjente de sin synd, og de vendte seg til Ham som kunne redde dem. 
De ba Moses om å gå i forbønn for seg. Selv om Moses var blitt dårlig behandlet, 
bar han ikke på nag eller hevntanker. Han gikk i forbønn for folket, og også Gud 
hørte på deres bønn om hjelp.

”Så gikk Moses i forbønn for folket. Da sa Herren til Moses: ”Lag deg 
en giftslange og sett den på en stang! Da skal det skje: Hver den som er 
bitt og ser på den, skal leve.”” (4. Mos. 21, 7-8)

 Israelittene hadde bedt om at Gud måtte ta slangene med den dødelige 
giften, bort fra dem. Men Guds løsning bestod ikke bare i å jage slangene ut av 
leiren og hindre dem i å komme tilbake. Gud hadde en løsning for dem som allere-
de var blitt bitt og dermed var kommet under dødens makt. Moses fikk beskjed om 
å lage en kobberslange og sette den på en stang. De som var blitt bitt, skulle så se på 
den. Resultatet av denne enkle handlingen var at de fikk helsen og livet tilbake.

”Så laget Moses en kobberslange og satte den på en stang. Da skjedde 
det: Hver gang en slange hadde bitt noen, og han festet blikket på kob-
berslangen, fikk han leve.” (4. Mos. 21, 9)

 Det var ikke noe magisk med selve kobberslangen. Den var kun et stykke 
metall, støpt som en slange og plassert på en stang. Det var heller ikke noe helbred-
ende eller livgivende knyttet til det å se på kobberslangen. I seg selv hadde denne 
handlingen ingen effekt. Men handlingen var et uttrykk for tro. Den vitnet om at 
den døende israelitten hadde hørt Guds ord om hva han måtte gjøre, og han valgte 
å gjøre det. Han trodde og handlet i lydighet. Det var dette som gav ham helsen og 
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livet tilbake. Det var troens blikk som frelste ham. 
 De israelittene som ikke trodde på Gud, ville heller ikke gjøre det han 
hadde sagt. Hvorfor skulle de se på en kobberslange når de ikke trodde det kunne 
hjelpe dem? Men det var denne handlingen Gud hadde sagt at ville gi dem liv. 
De som nektet å gjøre det Gud hadde sagt, ble heller ikke helbredet fra slangens 
dødelige bitt. De døde derfor på grunn av sin vantro.
 Den spesielle løsningen på problemet viste at det ikke var tilfeldigheter 
eller vidundermedisin som gjorde at israelittene ble friske. Helbredelsen var et re-
sultat av Guds inngripen og barmhjertighet. Gud hadde kraft til å frelse dem. Han 
ønsket å gi livet tilbake til dem alle. Men de måtte være villige til å ta det imot, og 
de måtte følge Hans retningslinjer. De måtte ta imot Guds gave i tro.
 Dette var en viktig lærdom for israelittene som var på vei mot Kanaans 
land. Men det var også en viktig lærdom for ettertiden. Den spesielle hendelsen 
inneholdt ikke bare betydnings¬full undervisning om Gud og Hans vilje til å tilgi 
og lege. Hendelsen med giftslangene inneholdt også en viktig lærdom om frelses-
planen. Det var denne lærdommen Jesus trakk frem da Han skulle forklare Niko-
demus om rettferdiggjørelsen i den nye pakt. Etter å ha forklart nødvendigheten av 
”en ny fødsel” for å bli frelst, og etter å ha omtalt sitt himmelske opphav, sa Jesus til 
den jødiske rådsherren:

”På samme måte som Moses løftet slangen opp i ørkenen, slik skal også 
Menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på Ham, ikke 
skal gå fortapt, men ha evig liv.” (Joh. 3, 14-15)

 Deretter følger de kjente ordene, som blant annet er blitt omtalt som ”den 
lille Bibel”:

”For så har Gud elsket verden at Han gav sin Sønn, den enbårne, for at 
hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” (Joh. 
3, 16)

 Disse ordene oppsummerer frelsesplanen. Gud gav sin Sønn, sin enbårne 
Sønn, til verden for at Han skulle være menneskehetens Offerlam, Stedfortreder og 
Forløser. Dette gjorde Gud for at Han skulle kunne ”være rettferdig og gjøre den 
rettferdig som har troen på Jesus” (Rom. 3, 26) – altså ”for at hver den som tror på 
Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv”. Skriftstedet (Joh. 3, 16) viser også hva 
som er grunnlaget for at Gud iverksatte frelsesplanen. Det henger sammen med 
hvordan Gud er (jf. Kap. 3). Det handler om at ”så har Gud elsket”.
 Kobberslangen i ødemarken var en illustrasjon på Guds kjærlighet til en 
verden som hadde falt i synd. Israelittene var blitt bitt av giftslanger på grunn av 
sitt urettferdige opprør mot Gud i ørkenen. De var derfor underlagt dødens makt. 
Tilsvarende er ethvert menneske under ”lovens forbannelse”, døden, på grunn av 
de synder de har gjort (jf. Kap. 20 og Gal. 3, 10). Men på samme måte som troens 
blikk på kobberslangen gav de dødsdømte israelittene livet tilbake, vil troens blikk 
på Frelseren gi synderen tilgivelse og frelse. 
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”På samme måte som Moses løftet slangen opp i ørkenen, slik skal også 
Menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på Ham, ikke 
skal gå fortapt, men ha evig liv.” (Joh. 3, 14-15)

 For Nikodemus og andre som kjente til historien fra ørkenvandringen, 
var dette et bilde som gjorde rettferdiggjørelsen og forløsningen lettere å forstå. 
Guds tilbud om helbredelse og liv hadde vært et tilbud til alle de israelittene som 
var blitt bitt av en giftslange. Deretter var det opp til den enkelte hva han ville 
gjøre. Ville han ta imot tilbudet, eller ville han la være? På samme måte er det med 
frelsen. Den er et tilbud til alle mennesker, ettersom alle mennesker har syndet og 
derfor er underlagt døden (jf. Rom. 3, 23). Deretter er det opp til den enkelte: Vil 
man ta imot tilbudet, eller vil man la være? Frelsen vil aldri bli tvunget på noen. 
Det er mennesket selv som må velge å ta imot.
 Jesus fortsatte med å forklare hvordan menneskets respons på Guds tilbud 
er avgjørende for hvorvidt det blir frelst eller ei:

”For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men 
for at verden skulle bli frelst ved Ham. Den som tror på Ham, blir ikke 
dømt. Men den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har 
trodd på Guds enbårne Sønns navn.” (Joh. 3, 17-18)

 Hvorfor sendte Gud sin Sønn til verden? Var det for å dømme den? 
Nei, verden var allerede dømt. Menneskeheten var dømt skyldig på grunn av sin 
synd. Den hadde brutt Guds rettferdige lov og var dermed kommet under ”lovens 
fordømmelse”. Slik hadde det vært siden den første synd ble begått i Edens hage. 
Det var ikke nødvendig at Guds Sønn skulle komme til verden for å holde dom. 
Dommen var allerede avsagt. Menneskene hadde syndet og var skyldige på grunn 
av sin synd. Som en følge av rettferdighetens prinsipp, var de derfor allerede dømt 
til døden (jf. Kap. 1).
 Gud sendte derimot sin Sønn til verden for å frelse den. Hele hensikten 
med frelsesplanen var at menneskene ikke skulle dø, selv om de hadde syndet mot 
Gud. Guds Sønn ble sendt til verden for at hvert menneske skulle kunne bli rettfer-
diggjort, forløst og helliggjort. Den eneste betingelsen var at de tok imot tilbudet. 
De måtte ta imot Guds Sønn som sin personlige Frelser og Stedfortreder. Det var 
en handling som kun kunne skje i tro.
 – ”Den som tror på Ham, blir ikke dømt,” forklarte Jesus. På samme måte 
som troens blikk hadde frelst de døende israelittene i ødemarken, var det troens 
blikk som ville frelse menneskene fra synden og dens lønn. Da Jesus senere under-
viste folket om dette temaet, sa Han:

”...dette er Hans vilje som har sendt Meg: At hver den som ser Sønnen 
og tror på Ham, skal ha evig liv. Og Jeg skal reise ham opp på den siste 
dag.” (Joh. 6, 40)

 Gud elsket verden så høyt at Han gav sin Sønn for å frelse den. Det er 
”Hans vilje” å gi evig liv til alle mennesker. Det mennesket må gjøre er å se på 
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Sønnen og tro på Ham – slik israelittene i sin tid måtte se på kobberslangen og 
tro. – ”Den som tror på Ham, blir ikke dømt.” Den som tror på Ham, blir derimot 
rettferdiggjort. Han blir erklært å være rettferdig (gr. dikaioo). Han blir frikjent.
 Det var en liknende dom som fant sted da Gud utfridde israelittene fra 
Egypt. Gud ville holde dom over Egypt og over egypternes guder. Klimakset i 
denne dommen var den tiende plagen. Under denne plagen ville den førstefødte i 
alle familier dø. Dette gjaldt både for egypterne og for israelittene. Men fordi isra-
elittene fulgte Guds retningslinjer for frelse, ble de frikjent i dommen, og de ble 
spart for den alvorlige plagen (jf. Kap. 8). For Guds folk handler dommen alltid om 
frikjennelse.
 – ”Men den som ikke tror, er allerede dømt...” Enhver synder er allerede 
dømt på grunn av den synden han har begått. Hvis han ikke vil ta imot Guds frel-
sestilbud, vil han stadig være dømt. Det var slik det var med egypterne i Egypt, og 
det var slik hadde vært med israelittene i ødemarken. De israelittene som var blitt 
bitt av giftslanger, var allerede døende. De av dem som ikke ville se på kobberslan-
gen, døde. 

”Men den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på 
Guds enbårne Sønns navn.” (Joh. 3, 18)

 Hvorfor er de dømt? – Fordi de ”ikke har trodd på Guds enbårne Sønns 
navn”. De har avvist Guds frelsesvei, og derfor kan Han heller ikke frelse dem. Det 
er det samme Paulus viser til når han skriver til de troende i Galatia:

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

 De var allerede under ”lovens forbannelse”, og det ville de fortsatt være 
dersom de ikke tok imot Guds frelsestilbud i tro (jf. Kap. 20). 
 Men når det er slik, hvorfor er det da så mange mennesker som ikke vil ta 
imot Guds tilbud, slik at de kan få evig liv? Også denne problematikken ble forklart 
for Nikodemus den natten:

”Og dette er dommen, at lyset er kommet inn i verden og menneskene 
elsket mørket fremfor lyset, for gjerningene deres var onde. For hver 
den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at ikke 
gjerningene hans skal bli avslørt. Men den som gjør sannheten, kom-
mer til lyset, for at gjerningene hans skal bli åpenbare, at de er gjort i 
Gud.” (Joh. 3, 19-21)

   
 Dommen handler om hvordan mennesket forholder seg til tilbudet 
om frelse. De som elsker synden mer enn Gud, vil naturlig nok foretrekke den 
fremfor å ta imot Guds frelsestilbud, ettersom frelsesplanen innebærer både 
rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Den som ikke angrer den synd han har begått 
(rettferdiggjørelsens betingelse) og heller ikke ønsker å bli renset fra sine synder 
(helliggjørelsens betingelse), vil bli dømt. Dommen erklærer ham skyldig. Den 
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som derimot lengter etter tilgivelse og frelse fra synd, vil få sitt ønske oppfylt ved å 
ta imot Guds frelsesplan. Dommen erklærer ham rettferdig. Som Jesus sier i salig-
prisningen: 

”Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal bli 
mettet.” (Matt. 5, 6)

 


