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Kap. 4 – Å være og gjøre rettferdig 

 Hele Guds herredømme bygger på rettferdighet. I Salmenes bok beskrives 
det slik:

”Rettferdighet og rett er Hans trones grunnvoll.” (Sal. 97, 2)

 Alle bygninger har et fundament, eller en grunnvoll. Det er kvaliteten på 
denne grunnvollen som avgjør om bygningen blir stående eller ei (jf. Luk. 6, 47-
49). Dersom man tar bort grunnvollen, vil bygningen straks rase sammen. Man 
kan derfor ikke fjerne grunnvollen hvis man ønsker at bygningen skal bestå.
 Rettferdighet og rettferdighetens prinsipp utgjør det fundament som 
Guds trone – Hans stilling som universets Konge og Herre – hviler på. Det er en 
solid grunnvoll. Ingenting kan rokke den. Ingen kan ta den bort. Rettferdigheten 
kan ikke fjernes fra Gud og Hans styresett. Dette understreker igjen betydningen 
av de spørsmål som ble stilt i slutten av forrige kapittel. Guds trone er bygget på 
rettferdighet og rett. Hvordan kan Han da se på en person som har syndet, som 
om vedkommende er rettferdig? Hvordan kan Gud bryte sitt eget grunnleggende 
prinsipp (rettferdighetens prinsipp) samtidig som Han ikke bryter det?
 Denne problematikken blir tatt opp av Paulus i hans brev til de kristne 
i Roma. I det tredje kapittelet viser han hvordan alle mennesker, enten de er av 
jødisk eller hedensk avstamning, er skyldige fordi de har syndet. Han henviser til 
Salmenes bok for å beskrive denne situasjonen:

”Som det står skrevet: Det er ikke én rettferdig, nei, ikke én eneste. Det 
er ikke én som har forstand. Det er ikke én som søker Gud. De har alle 
bøyd av. Alle sammen er blitt fordervet. Det er ingen som gjør godt, nei, 
ikke én eneste...” (Rom. 3, 10-12. Jf. Sal. 14, 1-3; 53, 1-4)

 Deretter understreker han at ingen mennesker kan gjøre noe for å rettfer-
diggjøre seg selv. De kan ikke veie opp for den synden de har begått ved å gjøre en 
eller flere gode og riktige handlinger.

”...intet kjød blir rettferdiggjort for Ham ved lovgjerninger, for ved 
loven kommer erkjennelse av synd.” (Rom. 3, 20)
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 Guds lov viser oss hva som er rett (rettferdig) og hva som er galt (synd). 
Den gjør oss i stand til å erkjenne hvilke synder vi har begått. Men et menneske 
som har syndet, vil ikke kunne gjøre seg selv til et rettferdig menneske ved igjen å 
holde denne loven. Vi kan for illustrasjonens skyld tenke oss at et menneske kun 
begår én synd i løpet av sitt liv. Selv om alt annet hans liv er riktig, vil dette men-
nesket likevel være en synder på grunn av den ene synden han har begått. Han 
er skyldig for den synden som er gjort, og derfor underlagt syndens konsekvens, 
døden.
 Guds rettferdighet er likevel blitt åpenbart, fortsetter Paulus, og viser til at 
det er denne rettferdigheten som både loven og profetene i Det gamle testamentet 
vitner om (Rom. 3, 21). Det videre fokuset i brevet er på Guds rettferdighet, til for-
skjell fra en menneskeprodusert rettferdighet (gjennom lovgjerninger eller gode, 
riktige handlinger). Paulus skriver om dette viktige temaet:

”...Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over 
alle som tror. For det er ingen forskjell, for alle har syndet og har mis-
tet Guds ære. Men de blir rettferdiggjort ufortjent av Hans nåde ved 
forløsningen, den som er i Kristus Jesus. Ham stilte Gud offentlig frem 
som nådestol i Hans blod, ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi 
Gud i sin langmodighet hadde båret over med de synder som var gjort 
tidligere...” (Rom. 3, 22-25)

 Disse versene kan lære oss mye om hva Guds frelsesplan går ut på og 
hvilke prinsipper som ligger bak. For det første blir vår oppmerksomhet ledet til 
utgangspunktet: Alle mennesker har syndet, som det stod i vers 23: 
 

”...alle har syndet og mistet Guds ære.”

 I samsvar med rettferdighetens prinsipp er den enkelte skyldig på grunn 
av sin egen synd. Ettersom alle har syndet og ”syndens lønn er døden” (Rom. 6, 
23), er alle underlagt døden. I samsvar med rettferdighetens prinsipp skulle derfor 
hvert menneske dø på grunn av sin egen synd. Dette er i full harmoni med Guds 
rettferdighet.
 Men Gud er, som vi har sett, også barmhjertig. I tålmodighet har Han 
båret over med de synder som er begått helt siden syndefallet i Edens hage, uten å 
iverksette den endelige dødsdommen over synderne. Som Paulus skrev i vers 25:

”...fordi Gud i sin langmodighet hadde båret over med de synder som 
var gjort tidligere...”

 Guds tålmodighet, barmhjertighet og kjærlighet til menneskene gjorde at 
oppfyllelsen av rettferdighetens prinsipp ble utsatt. Men det stanset ikke her. Gud 
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hadde en løsning på problemet, en plan for hvordan menneskeheten likevel kunne 
reddes. Jesus selv beskrev frelsesplanen med disse ord:

”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)

 Gud valgte å gi sin enbårne sønn til verden, slik at menneskene ikke skulle 
”gå fortapt” (få ”syndens lønn”), men ”ha evig liv”. Jesus (den uskyldige) skulle dø 
i steden for menneskene (de skyldige). Dermed ble Han deres Stedfortreder, et-
tersom Han døde i deres sted. Dette var ikke noe som fant sted i det skjulte eller i 
hemmelighet. Det skjedde offentlig, til skue for både mennesker og engler, da Jesus 
ble korsfestet på Golgata (jf. Rom. 3, 25). Da Jesus døde som menneskenes Stedfor-
treder, ble rettferdighetens prinsipp oppfylt.

”Han stilte Gud offentlig frem som nådestol i Hans blod, ved troen, for 
å  vise sin rettferdighet...” (Rom. 3, 25)

 Guds rettferdighet er ”bevitnet av loven og profetene”, skrev Paulus 
(Rom. 3, 21). En av dem som århundrer i forveien hadde vitnet om Guds Sønns 
stedfortredende død, var profeten Jesaja. Om menneskehetens Frelser og hvordan 
rettferdighetens prinsipp ville bli oppfylt gjennom Ham, skrev profeten:

”Sannelig, det er våre sykdommer Han tok på seg. Det var våre smerter 
Han bar. Likevel regnet vi Ham som rammet, slått av Gud og elendig.

Men Han er såret for våre overtredelser. Han er knust for våre misgjer-
ninger. Straffen lå på Ham for at vi skulle ha fred, og ved Hans sår har 
vi fått legedom.

Vi for alle vill som får. Vi vendte oss hver til sin vei. Misgjerningen vi 
alle var skyld i, lot Herren ramme Ham.” (Jes. 53, 4-6)

Takket være Jesu stedfortredende død, kan ethvert menneske som vil ta imot Ham 
som sin personlige Frelser og Stedfortreder, bli regnet som rettferdig. Vår skyld blir 
tilregnet Jesus, og Hans rettferdighet blir tilregnet oss.

”...Han er såret for våre overtredelser... og ved Hans sår har vi fått lege-
dom.” 

 Dette er Guds rettferdighet, skriver Paulus i Romerbrevet, tilregnet ved 
tro, og altså ikke vår egen:
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”Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle 
som tror. For det er ingen forskjell...” (Rom. 3, 22)

 Ingen mennesker kan frelse seg selv. Ingen kan gjøre noe som vil oppfylle 
kravet i rettferdighetens prinsipp og likevel unngå syndens konsekvens, døden. 
Grunnen er at det eneste som kan oppfylle rettferdighetens prinsipp, er at synderen 
dør. Men Gud, Han som vi har syndet mot, kom selv med en løsning på problemet. 
Frelsen er Guds gave til menneskeheten. Den er gratis og fullstendig ufortjent.

”Men de [som har syndet] blir rettferdiggjort ufortjent av Hans nåde 
ved forløsningen, den som er i Kristus Jesus...” (Rom. 3, 24)

 Paulus beskrivelse av Guds frelsesplan i Romerbrevet, besvarer de 
spørsmål som ble stilt angående foreningen av Guds barmhjertighet og rettferdig-
het: Hvordan kan tilgivelse forenes med rettferdighetens prisnispp? Hvordan kan 
Gud se på en person som har syndet (og som altså er skyldig), som om vedkom-
mende er rettferdig (uskyldig)? Hvordan kan Gud bryte sitt eget grunnleggende 
prinsipp samtidig som Han ikke bryter det?
 Etter at Paulus har beskrevet syndens problem og Guds frelsesplan, skriv-
er han:

”Slik ville Gud vise sin rettferdighet i den tiden som er nå, så Han 
kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus.” 
(Rom. 3, 26)

 Gud bar ”i sin langmodighet” over med menneskenes synder helt fra syn-
defallet. Men det betød ikke at Han vek bort fra sitt eget, grunnleggende prinsipp 
om rettferdighet. Da tiden var inne etter Guds plan, døde Jesus som menneske-
hetens Stedfortreder, og rettferdighetens prinsipp ble oppfylt. Guds urokkelige 
rettferdighet ble stadfestet og synlig for alle.

”Ham [Jesus] stilte Gud offentlig frem som nådestol i Hans blod ... for å 
vise sin rettferdighet...” (Rom. 3, 25)

”Slik ville Gud vise sin rettferdighet i den tiden som er nå...” (Rom. 3, 
26)

 Jesus tok på seg menneskenes synder (jf. Jes. 53, 4-5). Dermed tok Han 
også på seg vår skyld. Han ble skyldig i stedet for oss, og kunne derfor lide syn-
dens konsekvens, døden, i vårt sted. Rettferdighetens prinsipp ble oppfylt, og Gud 
kunne ”vise sin rettferdighet”. Samtidig kunne Gud tilgi menneskene og betrakte 
dem som rettferdige, det vil si se på dem som om de aldri hadde syndet.
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 Det greske ordet som i våre norske bibler er oversatt med ”å gjøre rettfer-
dig”, er ordet dikaioo, som betyr ”å gjengi, vise eller erklære som rettferdig eller slik 
man skulle være” – altså slik det er riktig i Guds øyne. Det er dette Gud gjør når 
Han tilgir. Han sier:

”Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke og dine synder som en sky. 
Vend om til Meg, for Jeg forløser deg.” (Jes. 44, 22)

 Det mennesket som vender om til Gud og tror på Jesus som sin person-
lige Frelser, vil av Gud selv bli erklært og fremstilt som rettferdig. Samtidig står 
Guds rettferdighet like urokket.

”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)

”Slik ville Gud vise sin rettferdighet i den tiden som er nå, så Han kunne 
være rettferdig og gjøre den rettferdig [gr. dikaioo] som har troen på Je-
sus.” (Rom. 3, 26)

 Takket være frelsesplanen kan Gud både være rettferdig og gjøre rettfer-
dig mennesker som har syndet mot Ham og er underlagt døden. 

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

”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)

Det norske uttrykket ”å gjøre rettferdig” (eng. justify) er en 
oversettelse av det greske ordet dikaioo. I Strongs ordbok 
beskrives ordet å ha følgende betydning:
 
1) to render righteous or such he ought to be
2) to show, exhibit, evince, one to be righteous, such as he is 
and wishes himself to be considered
3) to declare, pronounce, one to be just, righteous, or such as 
he ought to be
   (Strongs referansenr. G1344)
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”Men fordi vi vet at et menneske ikke blir rettferdiggjort [gr. dikaioo] 
av lovgjerninger, men ved tro på Jesus Kristus, så trodde også vi på 
Kristus Jesus, for at vi skulle bli rettferdiggjort [gr. dikaioo] ved tro på 
Kristus, og ikke av lovgjerninger. For av lovgjerninger blir intet kjød 
rettferdiggjort.” (Gal. 2, 16)

 Frelsesplanen representerer en fullkommen forening av Guds rettferdi-
ghet og barmhjertighet. Guds rettferdighet står like urokket, samtidig som Han 
kan være nådig mot synderen.

”Miskunn og sannhet har møtt hverandre. Rettferdighet og 
fred har kysset hverandre.” 
                    (Sal. 85, 11)


