
Å være rettferdig og gjøre rettferdig

294

Kap. 42 – Ingen dom før tiden

”Gå bort fra Meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort 
ferdig for djevelen og hans engler.” (Matt. 25, 41)

 Kongens ord til geitene i lignelsen kan virke både skremmende og harde. 
Likevel var det slik Jesus valgte å illustrere dommen. Alltid når mennesker har vært 
truet av ødeleggelse på grunn av synd og urettferdighet, har Gud valgt å advare 
dem slik, uten å tone ned alvoret i den faren som truet. Vannflommen (1. Mos. 
6, 3. 13-17), ødeleggelsen av Sodoma og Gomorra (1. Mos. 19) og israelittenes 
bortføring til Assyria (2. Kong. 17, 5-23) er noen eksempler. Ingen vil derfor kunne 
anklage Gud for ikke å ha gjort alt for å hindre at mennesker ble rammet av ”synd-
ens lønn”, døden. Historien om byen Ninive i Jonas bok viser hvordan et alvorlig 
budskap kan hjelpe mennesker til å få øynene opp for hva de holder på med, slik at 
de kan ta det valg som vil være til deres eget beste (jf. Jona 1, 2; 3,1-10).
 At det alvorlige budskapet om dommen formidles så tydelig, henger sam-
men med hvordan Gud er (jf. Kap. 3). Dommen i seg selv tilfredsstiller ikke Gud, 
men oppfyller rettferdighetens prinsipp (jf. Kap. 1). Det som derimot tilfredsstiller 
Gud, er at at mennesker vender om til Ham, slik at Han kan frifinne dem i dom-
men. 

”Så sant jeg lever, sier Herren Gud, Jeg har ikke velbehag i den ugude-
liges død, men i det at den ugudelige vender om fra sin ferd og lever. 
Vend om, vend om fra deres onde ferd! For hvorfor skulle dere dø...?” 
(Esek. 33, 11)

 Da Jesus forklarte frelsesplanens innhold for Nikodemus, viste Han til 

”Herrens ord kom til Jona...: ”Bryt opp, gå til Ninive, den store byen, 
og forkynn ut over den! For deres ondskap har steget opp for Mitt 
åsyn.” ... Jona begynte å gå en dagsreise inn i byen. Så ropte han ut 
og sa: ”Om 40 dager skal Ninive ødelegges.” Da trodde mennene 
i Ninive på Gud. De ropte ut en faste og kledde seg i sekkestrie, 
fra den største til den minste. ... Da Gud så deres gjerninger, at 
de vendte bort fra sin onde ferd, da angret Gud den onde ulykken 
Han hadde sagt Han ville føre over dem, og Han gjorde det ikke.” 

     (Jona 1, 1-2; 3, 4-5. 10)
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dette for å understreke hvor stor Guds kjærlighet er til menneskeheten:

”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. For 
Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at 

I gammeltestamentlig tid sendte ikke Gud bare advarsler til folket gjennom sine 
profeter, men også irettesettelser til dem som utgav seg for å være Guds sende-
bud, men som likevel ikke formidlet Hans budskap om de farer som truet. I 
stedet forkynte disse falske profetene og prestene et budskap om at ”Herren har 
sagt: Dere skal ha fred.” og ”Intet ondt skal komme over dere.” (Jer. 23, 17). 
Dette var et budskap majoriteten av folket gjerne lyttet til, og konsekvensen ble 
at de ikke omvendte seg. Gjennom Jeremia sa Gud:

”...Både profet og prest, alle sammen går frem med falskhet. De leger Mitt folks 
skade på en lettvint måte, og sier ”Fred, fred!”, enda det ikke er noen fred.” (Jer. 
6, 13-14) 

”Jeg har ikke sendt disse profetene, likevel sprang de av sted. Jeg har ikke talt 
til dem, likevel profeterte de. Men dersom de hadde stått i Mitt råd, da ville de 
latt Mitt folk høre Mine ord, da ville de ha fått dem til å omvende seg fra deres 
onde vei, og fra deres onde gjerninger.” (Jer.  23, 22-23) 

”Profetene profeterer falskt, og prestene hersker etter det de selv finner på. Og 
Mitt folk elsker å ha det slik. Men hva vil dere gjøre når avslutningen kommer?” 
(Jer. 5, 31)

Fordi de ikke  omvendte seg, ble de rammet av den konsekvensen Gud hadde for-
søkt å advare dem mot. Da Jerusalem var blitt erobret av babylonerne, henviste 
Jeremia til dette som en del av forklaringen på byens ulykkelige skjebne.

”Dine profeter har sett falske og tomme syner for deg. De avslørte ikke din 
misgjerning, så dine bortførte fanger kunne vende tilbake. Nei, byrdene de så for 
deg, var falske og forførende.” (Klag. 2, 14)

Budskapet om ”fred og ingen fare” var da, som nå, det mest behagelige å lytte 
til. Men det var ikke basert på virkeligheten. Tusenvis av mennesker ble derfor 
rammet av en konsekvens de kunne ha unngått dersom de i stedet hadde lyttet 
til Guds advarsler og omvendt seg – slik blant annet Ninives innbyggere hadde 
gjort (jf. Jona 3, 1-10).
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verden skulle bli frelst ved Ham.” (Joh. 3, 16-17)

 Allerede før de første mennesker var skapt, hadde Gud utformet den red-
ningsplan som ville frelse dem fra syndens konsekvens og elendighet (jf. Kap. 6). 
Guds rettferdighet står like urokkelig, men samtidig kan Han rettferdiggjøre hver 
den som tar imot Hans frelsestilbud (jf. Kap. 4).

”Den som tror på Ham, blir ikke dømt...” (Joh. 3, 18)

 Guds frelsesplan gir frelse og frifinnelse fra dommen. Disippelen Johan-
nes skriver senere om hvordan iverksettelsen av frelsesplanen beviser Guds kjær-
lighet til menneskeheten:

”Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud har sendt sin 
enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved Ham.” (1. Joh. 4, 9)

 Gjennom helliggjørelsesprosessen vil en tilsvarende kjærlighet bli en del 
av menneskets karakter (jf. Kap. 16 og Kap. 19). Det er det som gjør et menneske til 
”Guds barn” (jf. Rom. 8, 13-17). Johannes skriver videre om den praktiske konse-
kvensen av dette:

”Ved dette er kjærligheten gjort fullkommen blant oss: At vi kan ha 
frimodighet på dommens dag. For som Han er, slik er vi i denne ver-
den. Det er ingen frykt i kjærligheten. Men den fullkomne kjærligheten 
driver frykten ut. For frykten regner med straff. Men den som frykter 
er ikke gjort fullkommen i kjærligheten.” (1. Joh. 4, 17-18)

 Guds frelsesplan er en fullkommen frelsesplan som gjør at et syndig men-
neske kan ha ”frimodighet på dommens dag”. Vi kan ha full tillit til at Gud har 
rettferdiggjort oss når vi i tro tar imot Hans enbårne Sønn som vår Frelser. – ”Det 
er Gud som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer?” (Rom. 8, 33-34). De 
som Gud har rettferdiggjort og helliggjort, vet at de vil bli erklært å være rettferdige 
i dommen. Derfor er det ”ingen frykt i kjærligheten”, som Johannes skriver. 
 Mennesker som ikke tok imot Jesus, vil derimot oppleve dommen som 
skremmende. Om deres handlinger og motiver har vært aldri så skjult for omverd-
enen, vil de bli åpenbart i Guds undersøkende dom. Siden de ikke har villet legge 
sine synder på Stedfortrederens hode, vil de selv stå der som skyldige for sin synd. I 
samsvar med  rettferdighetens prinsipp vil de derfor bli dømt som skyldige (jf. Kap. 
1). Om disse sa Jesus til Nikodemus:

”...Men den som ikke tror, er allerede dømt...” (Joh. 3, 18)

 Konfrontert med sine synder, vil alle mennesker innse at de er skyldige. 
Guds lov, som de har brutt, er et vitnesbyrd imot dem (jf. Kap. 18). På denne måten 
er de under lovens forbannelse (jf. Kap. 15 og Gal. 3, 10). Det finnes ingen mulighet 
til å unnslippe den endelige dommen (”syndens lønn”) når det eneste middel til 
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frelse (Guds frelsesplan) er forkastet. Hadde de overgitt seg til Gud, ville Han både 
ha rettferdiggjort dem og helliggjort dem. Men fordi Guds kjærlighet ikke er gjort 
fullkommen i dem, frykter de for Guds dom (jf. 1. Joh. 4, 18). 
 Forskjellen på disse to gruppene av mennesker – de som er blitt hellig-
gjort og fylt av Guds kjærlighet, og de som ikke er det – ble også forklart for Niko-
demus:

”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 av 
Gud.” (Joh. 3, 19-21)

 Et menneske som er rettferdiggjort og helliggjort har ingenting å frykte 
eller skjule. Guds fylde, Hans kjærlighet, har drevet all frykt ut. De som derimot 
vet at de er skyldige, vil forsøke å skjule sine handlinger. –”For hver den som gjør 
det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at ikke gjerningene hans skal bli 
avslørt.” Men Gud skal ”dømme det skjulte hos menneskene” (Rom. 2, 16). Utfallet 
av dommen er ikke kjent for oss ennå. Men en dag, når Jesus kommer igjen, vil det 
bli åpenbart. Paulus skriver derfor:

I synet om de syv segl forteller Johannes om den frykt som fyller menneskene for 
Guds dom. Det skjer under det sjette segl. Johannes forteller om hvordan men-
nesker fra alle lag av samfunnet forsøker å skjule seg for Gud, slik Adam i sin tid 
gjorde da han hadde syndet og kommet under lovens fordømmelse:

”Og kongene på jorden, de store menn, de rike menn, hærførerne, de mektige 
menn, hver trell og hver fri mann gjemte seg i hulene og i klippene i fjellene. Og 
de sier til fjellene og klippene: ”Fall over oss og skjul oss for Hans åsyn som sitter 
på tronen, og for Lammets vrede! For Hans vredes store dag er kommet, og hvem 
kan da bestå?”” (Åp. 6, 15-17)

Frykten for Guds dom når Jesus kommer igjen i sin herlighet, ble også beskrevet 
av profeten Jesaja mange århundrer i forveien:

”Menneskets stolthet skal bøyes, og menns hovmod skal bli ydmyket på den dag-
en, men avgudene skal helt og fullt bli borte. De skal gå inn i klippegrottene og 
inn i jordhulene, bort fra Herrens gru og herligheten ved Hans majestet, når Han 
reiser seg for å få jorden til å skjelve.” (Jes. 2, 17-19)
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”Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer, Han som skal føre 
mørkets skjulte ting frem i lyset og åpenbare hjertenes råd. Da skal den 
enkelte få sin ros av Gud.” (1. Kor. 4, 5)

 Når Jesus kommer igjen, vil alle de skjulte ting bli åpenbart. Da får vi et 
riktig grunnlag for å bedømme. Dette understreker også logikken i at det først er 
da de frelste vil ”få sin ros av Gud”. Kongens ord til sauene i lignelsen illustrerer 
dette. Det samme gjør formidlingen av deres lønn:

”Kom, dere som er velsignet av Min Far. Arv det riket som er gjort fer-
dig for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.” (Matt. 25, 34)

 Disse (”de rettferdige”) vil få et ”evig liv” (Matt. 25, 46). Dette er egentlig 
ikke en ”lønn” i ordets rette forstand, siden de ikke har gjort noe for å fortjene den 
(jf. Kap. 7 og Rom. 4, 1-8). ”Syndens lønn er døden,” forklarer Paulus. Den har vi 
gjort oss fortjent til. ”Men Guds nådegave er evig liv...” (Rom. 6, 23). Arven og det 
evige liv er en gave fra Gud, helt ufortjent. Som det står:

”...for alle har syndet og har mistet Guds ære. Men de blir rettferdiggjort 
ufortjent av Hans nåde ved forløsningen, den som er i Kristus Jesus.” 
(Rom. 3, 23-24)

 De som ikke blir frelst, vil derimot få ”syndens lønn”. I lignelsen om sau-
ene og geitene blir dette kalt en ”evig straff ” (Matt. 25, 46). Hva denne evige straffen 
innebærer, blir utdypet gjennom kongens utsagn til geitene:

”Gå bort fra Meg, dere som er forbannet [jf. under lovens forbannelse], 
til den evige ild som er gjort ferdig for djevelen og hans engler.” (Matt. 
25, 41)

 På samme måte som helligdomstjenesten illustrerte frelsesplanen, brukte 
Jesus stadig lignelser når Han underviste folket (jf. Matt. 13, 34). Hensikten var å 
gjøre sannheten mulig å forstå for dem som ønsket det, slik det også står i salmen:

”Jeg vil åpne min munn med en lignelse. Jeg vil fremføre gåtefull tale 
fra fortiden. Det som vi har hørt og kjent, og våre fedre har fortalt oss, 
det vil vi ikke skjule for deres barn...” (Sal. 78, 2-4)

 Jesu lignelser har ikke til hensikt å gjøre sannheten uklar eller skape et 
behov for ”profesjonelle fortolkere”. Lignelsene er en del av Guds åpenbaring til 
menneskene (jf. Kap. 38). Formålet er å gjøre sannheten enklere å forstå (”...det 
vil vi ikke skjule...”). Lignelsen om sauene og geitene er først og fremst en billedlig 
fremstilling, men det er en fremstilling av sannheten. Den viser hvordan Guds 
dom vil dele menneskene i to grupper, når det vil skje, hva som er grunnlaget for 
inndelingen, og hvilken ”lønn” de ulike gruppene får. De samme momentene blir 
illustrert gjennom andre lignelser som Jesus fortalte. Vi skal nå se nærmere på en 
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av disse, nemlig lignelsen om hveten og ugresset. Både lignelsen og forklaringen på 
den står beskrevet i Matteus evangelium:

”Himlenes rike er likt en mann som sådde godt såkorn i åkeren sin. 
Men mens menneskene sov, kom fienden hans og sådde ugress blant 
hveten og gikk så bort. Men da kornet hadde vokst opp og gav avling, 
kom også ugresset til syne. Eierens tjenere kom så og sa til ham: ”Herre, 
var det ikke godt såkorn du sådde i åkeren din? Hvor kommer da ugres-
set fra?” Han sa til dem: ”En fiende har gjort dette.” Tjenerne sa til ham. 
”Vil du da at vi skal gå og samle det sammen?” Men han svarte: ”Nei, 
dere kunne også komme til å dra opp hvete når dere samler sammen 
ugresset. La begge vokse sammen inntil høsten. Når tiden for å høste 
kommer, vil jeg si til høstarbeiderne: Sank først sammen ugresset og 
bind det i bunter og brenn det! Men hveten skal dere samle inn i låven 
min.”” (Matt. 13, 24-30)

 Da Jesus senere var alene med disiplene, forklarte Han lignelsen for dem:

”Den som sår det gode såkornet, er Menneskesønnen. Åkeren er verd-
en, det gode såkornet er rikets barn, men ugresset er den ondes barn. 
Fienden som sådde det, er djevelen...” (Matt. 13, 37-39)

 Åkeren var et bilde på hele verden, ikke bare den jødiske nasjon. Mannen 
som sådde det gode såkornet, var et bilde på Jesus selv. Det gode såkornet var et 
bilde på ”rikets barn”, de mennesker som tok imot Ham (jf. Kap. 41 og Kol. 1, 13). 
Men sammen med det gode såkornet ble det også plantet ugress. Det var ikke Gud, 
men Hans fiende, Satan, som stod bak. Disse ble derfor kalt ”den ondes barn” (jf. 
Joh. 8, 39-44). Til å begynne med var det ikke mulig å se hva som var hvete og hva 
som var ugress. – ”Men da kornet hadde vokst opp og gav avling, kom også ugres-
set til syne.” Det var kun på fruktene det var mulig å gjenkjenne hva som var hva 
(jf. Kap. 41).
 Eierens tjenere lurte nå på om de skulle rense åkeren for alt ugress. En 
slik løsning har opp gjennom århundrene alltid hatt en viss appell til mennesker 
for å ”rense Guds menighet” fra dem de mener ikke hører hjemme der. Men eieren 
hindret dem. ”Dere kunne også komme til å dra opp hvete når dere samler sam-
men ugresset,” var Hans begrunnelse. I stedet skulle de ”la begge vokse sammen 
inntil høsten”. Når den fastsatte tiden for å høste avlingen kom, ville eieren be høst-
arbeiderne om å skille de to gruppene fra hverandre. Hveten skulle inn i låven 
hans, mens ugresset skulle tilintetgjøres. Til disiplene forklarte Jesus:

”Høsten er tidenes ende, og høstarbeiderne er englene. Som når ugres-
set blir samlet sammen og brent på ilden, slik skal det være ved denne 
tidens ende. Menneskesønnen skal sende ut englene sine, og de skal 
samle sammen og ta ut av riket alt som er til anstøt og dem som driver 
med lovløshet. Og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal det være gråt 
og tenners gnissel. Da skal de rettferdige stråle som solen i sin Fars 
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rike.” (Matt. 13, 39-43)

 Når tiden var inne, ville ugresset bli skilt fra hveten. Men før høsten kom, 
skulle ingen avsi dom om hva som var hvete og hva som var ugress. En dom som 
ble fattet før tiden, før høsten var moden, kunne medføre at også noen av de gode 
kornspirene ble revet opp. På samme måte kan vi ikke, før den undersøkende dom 
er fullført, avgjøre hvem som virkelig er ”rikets barn” og  hvem som bare tilsynelat-
ende er det. Først ved Jesu gjenkomst vil den hele og fulle sannhet komme frem, 
slik Paulus skriver:

”Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer, Han som skal føre 
mørkets skjulte ting frem i lyset og åpenbare hjertenes råd. Da skal den 
enkelte få sin ros av Gud.” (1. Kor. 4, 5)

 Ifølge Jesus er høstarbeiderne engler, ikke mennesker. Bibelen forteller 
oss at englene vil komme sammen med Jesus når Han kommer tilbake til jorden:

”Når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle de hellige eng-
lene med Ham, da skal Han sitte på sin herlighets trone...” (Matt. 25, 31)

”Og jeg [Johannes] så himmelen åpnet, og se, en hvit hest. Og Han som 
sitter på den, heter Trofast og Sannferdig, og Han både dømmer og 
fører krig i rettferdighet. ... Han er kledd i en kjortel dyppet i blod, og 
Hans navn er Guds ord. Og himmelens hærer, kledd i fint lin, hvite og 
rene, fulgte Ham på hvite hester...” (Åp. 19, 11-14)

”Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle 
folkestammer på jorden jamre. Og de skal se Menneskesønnen komme 
på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Og Han skal sende 
sine engler ut med en mektig basunrøst, og de skal samle sammen Hans 
utvalgte fra de fire vindretninger, fra den ene enden av himmelen til 
den andre.” (Matt. 24, 30-31)

 Da Daniel fikk synet om dommen i himmelen, så han at englene ville 
være til stede i den himmelske rettsaken (Dan. 7, 10). De vet derfor resultatet av 
dommen og vil være i stand til å utføre sin Herres oppdrag når Han ber dem ”samle 
sammen og ta ut av riket alt det som er til anstøt og dem som driver med lovløshet” 
(Matt. 13, 41). For oss vil det derimot ikke bli klart før senere (jf. Kap. 44).
 Lignelsen om hveten og ugresset viser i likhet med lignelsen om sauene 
og geitene at dommen deler menneskeheten i to grupper. Som sauene representer-
er hveten dem som virkelig tilhører Hans folk. Høstarbeiderne vil samle dem sam-
men og føre dem inn i sin Herres låve. Dette er en  illustrasjon på deres evige arv i 
Guds rike, herlighetens rike:

”Da skal de rettferdige stråle som solen i sin Fars rike.” (Matt. 13, 43) 
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 De som derimot har levd i opposisjon til Guds lov (”dem som driver med 
lovløshet”), vil i likhet med geitene bli erklært skyldige for sine synder. I lignelsen 
blir ugresset samlet sammen og brent på ilden:

”Og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal det være gråt og tenners 
gnissel.” (Matt. 13, 42)

 Også dette er ord som kan virke skremmende. Men de illustrerer den 
”evige straff ”, eller ”den evige ild som er gjort ferdig for djevelen og hans engler” 
(Matt. 25, 46. 41). Vi skal senere se nærmere på hva dette innebærer (jf. Kap. 53). 
Også døperen Johannes brukte denne illustrasjonen da han forkynte ”omvend-
elsens dåp til syndenes forlatelse” (Mark. 1, 4). Til fariseerne og saddukeerne, som 
hadde en høy teologisk utdannelse og ytre bekjennelse, men manglet den indre 
omvendelsen, sa han:

”Dere giftslangers avkom! Hvem lærte dere å flykte fra den kommende 
vreden? Bær derfor frukt som er omvendelsen verdig, og tro ikke  at 
dere kan si med dere selv: ”Vi har Abraham til far.” ... allerede nå er 
øksen lagt til roten av trærne. Så blir hvert tre som ikke bærer god frukt, 
hogd ned og kastet på ilden...” (Matt. 3, 7-11)

 Disse religiøse lederne var ikke barn (avkom) av Gud eller Abraham (jf. 
Kap. 15). Likevel anså de seg rimelig sikre på sin frelse. Dette var et selvbedrag. 
Dersom de ikke omvendte seg og ”bar frukt som er omvendelsen verdig”, ville de 
bli ”hogd ned og kastet på ilden”. Øksen lå allerede ved roten av trærne. Men ennå 
var det håp. Derfor dette alvorlige budskapet.

”Jeg døper dere med vann til omvendelse, men Han som kommer etter 
meg, er mektigere enn meg. For Ham er jeg ikke en gang verdig til å 
bære sandalene. Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild. Han 
har kasteskovelen i hånden, og Han skal rense treskeplassen grundig 
og samle hveten sin på låven. Men agnene skal Han brenne opp med 
uslokkelig ild.” (Matt. 3, 11-12)

 Samtidig som Johannes advarte om den alvorlige konsekvensen å fortset-
te i synd, forsøkte han å rette tilhørernes oppmerksomhet til Ham som var løs-
ningen på problemet. Slik forberedte han veien for Ham som tilbød frelse til hvert 
enkelte individ (jf. Kap. 23). 
 Den lovede Messias var både Frelser og Dommer. En gang ville Han 
dømme menneskene, ”rense treskeplassen grundig” og skille ”agnene” fra ”hveten”. 
Hvilken gruppe fariseerne og saddukeerne til slutt ville havne i, var foreløpig et 
åpent spørsmål. For Johannes og andre som gjennomskuet deres religiøse hykleri, 
kunne det se ut som om de alle var ”ugress” i Herrens åker. Men Johannes ville ikke 
luke dem ut. Det kunne være noen iblant dem som egentlig var ”hvete”. Med tiden 
ville de vokse frem, slik vi så i lignelsen om hveten og ugresset. Historien forteller 
også at flere av prestene faktisk vendte om mange år senere og tok imot Jesus som 
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sin frelser (Apg. 6, 7). I Ham ble det også mulig for dem å bære den gode frukten 
som gjorde dem til Guds barn. Jesus illustrerte dette forholdet, som er en mulighet 
for alle mennesker, ved å bruke et bilde fra naturen:

”Jeg er det sanne vintreet, og Min Far er vingårdsmannen. Hver gren 
på Meg som ikke bærer frukt, tar Han bort. Og hver gren som bærer 
frukt, beskjærer Han, så den kan bære mer frukt. ... Bli i Meg, så blir Jeg 
i dere. Slik som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, uten at den blir 
i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir i Meg. 
... Den som blir i Meg og Jeg i ham, bærer mye frukt. ... Hvis noen ikke 
blir i Meg, blir han kastet ut som grenen og visner. Og de samler dem 
og kaster dem på ilden, og de brenner...” (Joh. 15, 1-6)

 

”Både den rettferdige og den skyldige [hebr. rasha, dvs. en 
urettferdig, en som er skyldig i synd] skal Gud dømme, for det 
er en tid for alt som skjer og for hver gjerning.” 

                (Fork. 3, 17) 


