
Del 3 

Bibelen om synd 
 
 
 

Synd og skyld 
 

”... synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden (...) 
trengte seg inn til alle mennesker, fordi de alle syndet...” (Rom. 5, 12). 

 
Synden kom inn i vår verden da Adam og Eva valgte å være ulydige mot Gud og lyde slangen 
(Satan) i stedet for Ham. På grunn av sin synd, ble de rammet av syndens konsekvens, døden. 
Denne konsekvensen rammer alle mennesker. Det skjer ikke fordi de er skyldige på grunn av 
Adams og Evas synd, men på grunn av deres egen synd. 
 

”...døden ... trengte seg inn til alle mennesker, fordi alle syndet...” 
 
Bibelen er veldig tydelig på sammenhengen mellom synd og skyld. Skyld går ikke i arv. 
Trekk ved utseendet, anlegg, tilbøyeligheter, sykdommer og disposisjon for enkelte 
sykdommer kan gå i arv. I tillegg må barn ofte lide under uheldige konsekvenser av 
foreldrenes, besteforeldres og andre forfedres synder og valg. Men de arver ikke skylden for 
deres synder. 
 
Omkring det 6. århundre f.Kr. fantes det en idé blant israelittene om at barna var skyldige og 
ble rammet av syndens konsekvenser fordi deres forfedre hadde syndet. ”Fedrene spiste sure 
druer, og barna fikk dårlige tenner,” var et ordspråk som ble brukt for å illustrere dette 
forholdet (Esek. 18, 2; Jer. 31, 30). Ordspråket antydet at fedrene hadde syndet (”spist sure 
druer”), og derfor ble barna rammet (”fikk dårlige tenner”). Gjennom profeten Esekiel tok 
Gud et oppgjør med denne læren. Budskapet til folket var: 
 

”Hva mener dere når dere bruker dette ordspråket om Israels land og sier: ”Fedrene 
spiser sure druer, og barna får dårlige tenner?” Så sant jeg lever, sier Herren Gud, 
skal dere ikke lenger bruke dette ordspråket i Israel.” (Esek. 18, 2-3). 

 
Gud forsøkte å vise dem at det ikke var slik det hang sammen. Straff for synd gikk ikke i arv 
fra én generasjon til en annen. Ordspråket gav en fullstendig feil fremstilling av Guds 
rettferdighet. Derfor skulle de ikke bruke det lenger. I de neste versene forklarer Gud hvilke 
kriterier som ligger til grunn for å regne en person som rettferdig (uskyldig) eller som 
urettferdig (skyldig):  
 
Hvis en mann lever rettferdig, vil han også bli regnet som rettferdig. Hvis han får en sønn 
som velger å leve i synd, vil farens rettferdighet imidlertid ikke ha noen innvirkning på 
spørsmålet om sønnens skyld. Sønnen som velger å leve i synd, vil være skyldig på grunn av 
sin egen synd, og han vil rammes av konsekvensen av sin egen synd. Hvis så denne mannen 
(han som lever i synd) får en sønn som velger å vende seg bort fra synden og leve rett, vil 
denne sønnen regnes som rettferdig. Han vil ikke på noen måte være skyldig på grunn av de 
syndene som faren har gjort (se egen rute). Det er med andre ord de valg personen selv tar og 
de handlinger vedkommende selv gjør som avgjør spørsmålet om skyld. 
 



Esek. 18, 2-20 
 
”Hva mener dere når dere bruker dette ordspråket om Israels land og sier: Fedrene spiser sure druer, 
og barna får dårlige tenner? Så sant jeg lever, sier Herren Gud, skal dere ikke lenger bruke dette 
ordspråket i Israel. Se, alle sjeler tilhører Meg. Både farens og barnets sjel tilhører Meg. Den sjel 
som synder, den skal dø. 
 
Men hvis en mann er rettferdig og gjør rett og rettferdighet, hvis han ikke eter på fjellene og ikke 
løfter blikket mot avgudene til Israels hus, ikke gjør sin nestes hustru uren og ikke nærmer seg en 
kvinne når hun er i sin vanlige urenhet, hvis han ikke har undertrykt noen, men har gitt pantet 
tilbake til låntakeren, og han ikke har ranet noen, men har gitt sitt brød til den sultne og latt den 
nakne få klær å dekke seg med, hvis han ikke tar rente når han låner ut eller krever mer tilbake, men 
holder sin hånd borte fra misgjerning og feller sann dom mellom en mann og en annen, hvis han 
følger Mine lover og holder Mine dommer og gjør etter dem i sannhet, da er han rettferdig. Han skal 
sannelig leve, sier Herren Gud. 
 
Hvis han blir far til en voldsmann eller en som utøser blod, som gjør noe av dette, av alt dette som 
faren ikke har gjort, og han eter på fjellene, gjør sin nestes hustru uren, undertrykker den fattige og 
trengende, raner noen, unnlater å gi pantet tilbake, løfter blikket mot avgudene, gjør noe som er en 
styggedom, hvis han tar rente når han låner ut eller krever mer tilbake, skal han da få leve? Nei, han 
skal ikke leve! Har han gjort noen av alle disse styggedommene, skal han sannelig dø. Hans blod 
skal komme over ham. 
 
Men hvis han blir far til en sønn som ser alle de syndene hans far gjør, han ser dem men gjør ikke 
etter dem, en som ikke eter på fjellene, som ikke løfter blikket mot avgudene til Israels hus, som ikke 
gjør sin nestes hustru uren, som ikke undertrykker noen, som ikke holder tilbake et løfte, ikke raner 
noen, men gir sitt brød til den sultne og lar den nakne få klær til å dekke seg med, som holder sin 
hånd tilbake fra den fattige og ikke tar rente når han låner ut eller krever mer tilbake, men som feller 
Mine dommer og vandrer etter Mine lover, han skal ikke dø for sin fars misgjerning. Han skal 
sannelig leve!  
 
Men hans far, fordi han undertrykte andre, ranet sin bror og gjorde det som ikke er godt blant sitt 
folk, se, derfor skal han dø for sin misgjernings skyld.  
 
Likevel sier dere: ”Hvorfor skal ikke sønnen bære farens skyld?” Fordi sønnen har gjort rett og 
rettferdighet, har holdt alle Mine lover og gjort etter dem. Derfor skal han sannelig leve.  
 
Den sjel som synder skal dø.  
 
Sønnen skal ikke bære farens skyld, og faren skal ikke bære sønnens skyld. Den rettferdiges 
rettferdighet skal komme over ham selv, og den ugudeliges ugudelighet skal komme over ham selv.” 
  

 
 
 
Det sentrale poenget i Esek. 18, 1-20 er: ”Den sjel som synder, skal dø.” (v.20). Døden er en 
konsekvens av synd. Det handler altså om et ”årsak-virkning”-forhold: 
 
 

  
        
 
 
 
 

”Den sjel som synder...” 

[årsak] 

”...skal dø.” 

[virkning]



Konklusjonen er: ”Den sjel som synder, skal dø” – og den sjel som ikke synder, skal ikke dø. 
Verken rettferdighet eller skyld kan overføres fra ett menneske til et annet. Dette er også Guds 
poeng i Esek. 18, 1-20: 
 

”Sønnen skal ikke bære farens skyld, og faren skal ikke bære sønnens skyld. Den 
rettferdiges rettferdighet skal komme over ham selv, og den ugudeliges ugudelighet 
skal komme over ham selv.” (v. 20). 

 
Dette var ikke et nytt prinsipp som Gud forsøkte å innføre på Esekiels tid. Det var det samme 
prinsippet som lå til grunn for at Adam og Eva ble stengt ute fra Edens hage, og det var det 
samme prinsipp som var retningsgivende for den loven Gud hadde gitt israelittene. I denne 
loven het det: 
 

”Fedre skal ikke dø for sine barns skyld, og barn skal ikke dø for sine fedres skyld. 
Enhver skal dø for sin egen synd.” (5. Mos. 24, 16). 

 
Gjennom profeten Jeremia, som virket omtrent samtidig med Esekiel, men på et annet sted, 
erklærte Gud:  
 

”...I de dager skal de ikke lenger si: Fedrene spiste sure druer, og barna får dårlige 
tenner. Men hver mann skal dø for sin egen misgjernings skyld. Hvert menneske som 
spiser de sure druene, skal få dårlige tenner.” (Jer. 31, 29-30). 

 
Det er dette som er rettferdighetens prinsipp, og som går igjen i hele Bibelen, fra den første 
boken til den siste, fra begynnelsen til enden: ”Den sjel som synder, skal dø” – de andre ikke. 
 
Vi skal komme tilbake til hvordan Gud likevel kan betrakte et menneske som har syndet (og 
derfor er skyldig), som rettferdig eller uskyldig (se Del 4). Poenget her og nå er at skyld på 
grunn av synd ikke går i arv. 
 
  

Oppsummering: 
  
 Skyld henger sammen med utført synd og går ikke i arv (Esek. 18, 5-20; 5. Mos. 24, 16). 
 
 Ifølge rettferdighetens prinsipp er det den som har utført synden, som skal rammes av syndens konsekvens, 
døden (Esek. 18, 20; Jer. 31, 29-30). 
 
 Døden kom inn i verden på grunn av syndefallet., men alle mennesker har syndet og er underlagt døden på 
grunn av sin egen synd (Rom. 5, 12). 
 

 
 
 

Hva er synd? 
 
Et annet aktuelt spørsmål er: Hva menes egentlig med synd? Ifølge Bibelen er synd en 
betegnelse for urettferdighet – det motsatte av rettferdighet – og for brudd på Guds lov (De 10 
bud): 
 
 “Hver den som gjør synd, gjør også lovbrudd, for synd er lovløshet.” (1. Joh. 3, 5). 

 



 “All urettferdighet er synd...” (1. Joh. 5, 17). 
 
 
Andre aktuelle skriftsteder: Sal. 19, 8-14; 119, 1-6. 10-11. 21. 51. 53. 118; Ord. 28, 4. 9; Jer. 6, 19; 16, 11; 26, 
7-8; Hos. 8, 1; Am. 5, 12; Matt. 7, 21-23; Mark. 7, 7-9; Joh. 8, 34-44; 1. Joh. 3, 8. 

 
 
Guds lov, De ti bud, gir klare retningslinjer for hva et menneske skal og ikke skal gjøre når 
det gjelder forholdet til Gud og til andre mennesker (2. Mos. 20, 1-17). Budene ble skrevet på 
to steintavler med Guds egen finger (2. Mos. 31, 18), og ble gitt til israelittene for å vise dem 
hvilke moralske lover som gjelder i Guds rike (2. Mos. 24, 12). Denne loven eksisterte også 
før israelittene fikk den overlevert ved Sinai (se f.eks. 1. Mos. 26, 5; 2. Mos. 16, 28; Rom. 5, 
12-14). 
 
Budene skulle gi folket, deres etterkommere og alle andre som ville tjene Gud, retningslinjer 
for hva som er rett og galt, det vil si vise dem hva som er synd. For eksempel sier det sjette 
bud: ”Du skal ikke slå i hjel.” (2. Mos. 20, 13). Ut ifra dette skjønner vi at det å ta livet av et 
annet menneske, i Guds øyne blir betraktet som synd og er noe vi ikke skal gjøre. Det tiende 
budet sier at vi ikke skal begjære verken hus, ektefelle, tjener, arbeidsdyr eller noe som 
tilhører våre medmennesker (v. 17). Det å ønske at noe som en annen person eier, ikke lenger 
skal tilhøre vedkommende, men i stedet tilhøre oss, er galt i Guds øyne. Det er synd. På denne 
måten lærer vi av tibudsloven – bud for bud – hva synd er i praksis. 
 
Paulus skriver i Romerbrevet: 
 

”Hva skal vi da si? Er loven synd? På ingen måte! Men jeg lærte ikke synden å kjenne 
uten ved loven. For jeg hadde ikke kjent til begjæret om ikke loven hadde sagt: ”Du 
skal ikke begjære.”” (Rom. 7, 7-8). 

 
Paulus tar her opp et spørsmål som er veldig aktuelt for kristenheten i dag: ”Er loven synd?” 
Er det Guds lov som er problemet? Paulus besvarer selv spørsmålet med å si: ”På ingen 
måte!” Noen vers senere understreker han igjen dette med å si:  
 
 ”La det da stå fast at loven er hellig, og budet er hellig og rettferdig og godt.” (v. 12). 
 
Det er overhode ikke noe galt med Guds lov. Den er både hellig, rettferdig og god. 
 
De ti budene viser klart og tydelig hva som er rett, det vil si hva som er hellig, rettferdig og 
godt. Dermed viser de også hva som ikke er rett, det vil si hva som er synd. ”Jeg lærte ikke 
synden å kjenne uten ved loven,” skriver Paulus. Han ville ikke vært oppmerksom på synden i 
sitt liv hvis ikke loven hadde sagt: ”Du skal ikke... ”  
 
Paulus forteller videre om sin egen erfaring med synd og Guds lov: 
 

”Jeg levde en gang uten lov. Men da budet kom, våknet synden til live, og jeg døde. 
Og slik fikk jeg erfare at det budet som skulle gi liv, det gav meg bare død. For synden 
tok anledning av budet og bedrog meg, og ved budet drepte synden meg.” (Rom. 7, 9-
10). 

 



Når Paulus her skriver at han en gang levde uten lov og at synden våknet til live da budet 
kom, bygger han videre på det han skrev i verset foran: 
 
 ”For uten loven er synden død.” (v. 8). 
 
Hvis det ikke var noen lov som sa at det var galt å begjære, ville det heller ikke være galt å 
begjære. Hvis noen da begjærte sin nestes eiendom eller ektefelle, ville det være helt greit. 
Følgelig ville det ikke være noen synd. Altså ville synden være død, eller ikke-eksisterende, 
det motsatte av levende og eksisterende. 
 
Paulus var selv fariseer. Dette innebar at han tilhørte den strengeste grupperingen blant jødene 
hva angikk etterlevelse av regler for seremonier og ritualer. Han hadde vært nøye med å 
overholde de tradisjonelle forskriftene som fariseerne betraktet som så viktige, og som gav 
vanlige folk inntrykk av at de var særdeles gudfryktige (Apg. 26, 5; Gal. 1, 14). Slik Paulus på 
den tid så seg selv, levde han uten synd. Men han forstod ikke at Guds lov omhandlet hjertets 
tilstand og ikke bare krevde en ytre korrekt oppførsel. Da Paulus senere åpnet seg for Gud og 
lot sin samvittighet bli påvirket, forstod han at det han hadde trodd var en korrekt livsførsel, 
egentlig var langt fra Guds moralske standard. 
 

”Jeg levde en gang uten lov. Men da budet kom, våknet synden til live, og jeg døde.” 
(Rom. 7, 9). 

 
Guds lov lærte ham synden å kjenne. Han ble blant annet klar over at det var galt å begjære. 
Dette bruker han selv som et eksempel for å illustrere lovens betydning: 
 

”...Jeg lærte ikke synden å kjenne uten ved loven. For jeg hadde ikke kjent til begjæret 
om ikke loven hadde sagt: Du skal ikke begjære.” (v. 7). 
 

Da budet på denne måten kom inn i hans liv, innså han at han i virkeligheten levde i synd. 
Slik ”våknet synden til live”. Det han trodde ikke var der – det han trodde var dødt – , viste 
seg å være der. Synden var i høyeste grad levende. Paulus innså at han var en synder, at han 
var skyldig på grunn av sin synd, og at han ville rammes av syndens konsekvens, døden. 
 
 ”Og slik fikk jeg erfare at det budet som skulle gi liv, det gav meg bare død.” (v. 10). 
 
Det var ikke Guds lov som var årsak til at Paulus var underlagt døden. Årsaken var at at han 
hadde brutt loven. Han hadde syndet. Derfor var han skyldig og underlagt døden. Loven 
fortalte ham dette, idet den viste ham hans synd. På samme måte er det også for oss. Hvordan 
skulle vi ellers vite hva som er synd om det ikke var noen lov som fortalte oss det? 
 
 ”...For uten lov er synden død.” (v. 8). 
 

”...Men jeg lærte ikke synden å kjenne uten ved loven. For jeg hadde ikke kjent til 
begjæret om ikke loven hadde sagt: Du skal ikke begjære.” (v. 7). 

 
Det er ikke alltid tydelig for oss at vi gjør noe galt (synder), men Guds lov vil hjelpe oss til å 
forstå det. For eksempel kan vi gjennom et langt liv ha begjært ting som tilhører andre, slik at 
vi er blitt så vant til det at vi ikke tenker noe videre over om det er rett eller galt. Vi har 
kanskje heller ikke hatt kjennskap til Gud og Hans lov. Men så får vi kjennskap til budet som 



sier at vi ikke skal begjære det som tilhører vår neste, og det blir klart for oss at denne delen 
av vårt liv egentlig er synd.  
 
 
 

Oppsummering: 
  
 Bibelen definerer synd som brudd på Guds lov, De ti bud (1. Joh. 3, 5). 
 
 Guds lov er ”hellig, rettferdig og god” (Rom. 7, 12), mens synden er det motsatte. 
 
 De ti bud viser oss vår synd, ettersom de forteller oss hva som er rett og galt (Rom. 7, 7-8). Ved å 
sammenligne våre handlinger, ord og tanker med Guds lov, kan vi forstå om det vi gjør, sier og tenker er synd. 
 

”...ved loven kommer erkjennelse av synd.” (Rom. 3, 20). 
 

 
 
 

Fristelser, begjær og handling 
 

”Han har kunngjort deg, du menneske, hva som er godt. Hva søker Herren hos deg, 
annet enn å gjøre det som er rett, å elske barmhjertighet og å vandre ydmykt med din 
Gud?” (Mika 6, 8). 

 
Guds lov er konkret og enkel, men samtidig omfattende. Tilsynelatende kan en person 
overholde alle budene. Likevel er dette ikke nok til at Gud kan regne ham eller henne som 
rettferdig. 
 
I Bergprekenen (Matt. 5-6) viser Jesus hvordan De ti bud omfatter mer enn bare en ytre 
korrekt oppførsel. Synden oppstår ikke idet en urettferdig handling blir utført, men begynner 
allerede i hjertet. I forbindelse med det sjette bud sier Jesus: 
 

”Dere har hørt at det er sagt...: ”Du skal ikke slå i hjel, og den som slår i hjel, blir 
skyldig til dommen.” Men Jeg sier dere at den som blir vred på sin bror uten grunn, 
blir skyldig for dommen...” (Matt. 5, 21-22, se også 1. Joh. 3, 15). 

 
I forbindelse med det syvende bud, og indirekte med det tiende, sier Han: 
 

”Dere har hørt at det er sagt...: ”Du skal ikke drive hor.” Men Jeg sier dere: Den som 
ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte.” 
(Matt. 5, 27-28). 

 
Poenget er at synden ikke plutselig oppstår med et dødelig slag eller et seksuelt sidesprang. 
Synden begynner i hjertet lenge før den uttrykkes som handling. En fristelse i seg selv er 
selvfølgelig ikke synd. Men når vi tillater oss å dvele ved den og lar den få utvikle seg, vil det 
i Guds øyne regnes som synd. 
 
Når vi blir fristet til å gjøre synd, er det ikke Gud som frister oss for å se hvordan vi vil 
reagere. Gud frister ingen. Jakob forklarer hva som skjer når vi blir fristet, på denne måten: 
 



”...For Gud kan ikke bli fristet av det onde, og selv frister Han ikke noen. Men hver og 
en blir fristet når han blir dratt bort og lokket av sitt eget begjær.” (Jak. 1, 13-14). 

 
Slik var det ved syndefallet. Gud hadde ikke plassert kunnskapens tre i Edens hage for å friste 
menneskene. Treet var en prøve på deres lojalitet: Hva ville de gjøre hvis de ble fristet? Det 
var ikke Gud som fristet Eva til å spise fra treet, men Hans fiende, Satan. Men heller ikke han 
kunne fristet menneskene til ulydighet mot Gud dersom de ikke selv hadde åpnet opp for det. 
Eva ble ”lokket av sitt eget begjær”, og tross den alvorlige konsekvens som ulydighet ville 
føre med seg, ble frukten en fristelse for henne: 
 

”Da kvinnen så at treet var godt å ete av, at det var en lyst for øynene og et tre til 
begjær siden det kunne gi forstand, tok hun av frukten og åt...” (1. Mos. 3, 8). 

 
Eva ble fristet og gav etter for fristelsen. Det samme kan skje med oss når vi blir fristet. I sitt 
brev fortsetter Jakob med å forklare hva som skjer hvis vi ikke straks avviser fristelsen, men 
lar den få utvikle seg: 
 
 ”Når så begjæret har unnfanget, føder det synd...” (Jak. 1, 15). 
 
På samme måte som et foster ligger og modnes i morens mage før det blir født som et 
menneske, ligger synden og modnes i hjertet før den blir ”født” som en handling. 
 
 ”...Og synden, når den er blitt fullmoden, føder død.” (v. 15). 
 
Når handlingen er utført (når synden er ”født”), er man skyldig og vil rammes av syndens 
konsekvens, døden. 
 
Om en synd blir omsatt til handling eller ei, er ofte et spørsmål om anledninger. For noen vil 
anledningen kanskje aldri by seg. De kan holde seg unna å utføre en uriktig handling av 
hensyn til sitt rykte, sitt arbeid, sin økonomiske sikkerhet og liknende. Men hjertetilstanden 
kan være den samme som hos en annen person som ut ifra omstendighetene plutselig utfører 
handlingen. I Guds øyne vil det i begge tilfeller bli regnet som synd, for Han vurderer hjertets 
tilstand. 
 
Historien om Kain og Abel er et godt eksempel på hvordan synden oppstår i hjertet før den 
blir omsatt til handling (1. Mos. 4, 1-8). Kain var sjalu og rasende på sin bror (v. 5). Gud 
advarte ham om at dette ville føre galt av sted dersom han ikke vendte seg bort fra synden. 
Han tilbød ham også hjelp til å kunne overvinne fristelsen (v. 7). Men Kain ønsket ikke å 
vende seg til Gud, og lot i stedet synden få ligge og modnes i sitt hjerte. Senere var Kain alene 
med sin bror ute på marken. Han angrep Abel og slo ham i hjel (v. 8). Først da de var alene og 
anledningen bød seg, ble synden omsatt til handling (”født”), men den hadde allerede vært en 
stund i Kains hjerte i form av vrede og sjalusi.  
 

”Dere har hørt at det er sagt...: ”Dere skal ikke slå i hjel, og den som slår i hjel, blir 
skyldig til dommen”. Men Jeg sier dere at den som blir vred på sin bror uten grunn, 
blir skyldig for dommen...” (Matt. 5, 21-22). 
 
”Hver den som hater sin bror, er en morder. Og dere vet at ingen morder har evig liv 
værende i seg.” (1. Joh. 3, 15). 

 



Oppsummering: 
  
 Synd oppstår ikke idet en urettferdig handling blir utført, men begynner i hjertet (Matt. 5-6). 
 
 En fristelse er i seg selv ikke synd dersom vi avviser den (jf. Matt. 4, 1-11; Jak. 4, 7). Jesus er her vårt 
eksempel: Han ble fristet, men gav ikke etter for synden (Hebr. 3, 18; 4, 15). 
 
 Hvis vi tillater at fristelsen ”modnes” i vårt hjerte, vil den før eller siden bli ”født” som en syndig handling 
(Jak. 1, 13-15). 
 
 Ofte er det omstendigheter og egeninteresse som forhindrer at en syndig tanke blir omsatt til handling. I Guds 
øyne regnes det likevel som synd (Matt. 5-6). 
 

 
 
 

Gud og menneskets hjerte 
 

”Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg, og kjenn mine tanker! Se om 
fortapelsens vei har inntatt meg, og led meg på evighetens vei.” (Sal. 139, 23-24). 

 
Når Bibelen i denne forbindelse snakker om hjertet, mener den ikke det fysiske hjerte som 
pumper blodet rundt i kroppen. Det dreier seg om det vi i dag kanskje heller ville kalle sinnet. 
Det er dette som også menes når ordet hjerte benyttes videre i dette kapittelet, idet vi skal se 
nærmere på tre forhold som angår menneskets indre: 
 
1) Guds vurdering  
 
Følgende skriftsteder viser at det er det indre – hjertetilstanden – Gud ser på når Han vurderer 
et menneske: 
 
 “...For Herren ser ikke slik et menneske ser. For mennesket ser på det ytre, men 

Herren ser til hjertet.” (1. Sam. 16, 7). 
 
  “Smeltedigelen er for sølv og smelteovnen for gull, men Herren prøver [eller: 
ransaker] hjertene.” (Ord. 17, 3). 

 
  “Og du, min [Davids] sønn Salomo, skal lære å kjenne din fars Gud og tjene Ham 
med et helt hjerte og med en villig sjel. For Herren gransker alle hjerter og forstår enhver 
lyst som rører seg i tankene...” (1. Krø. 28, 9). 
 
  “Hadde vi glemt vår Guds navn, eller rakt våre hender ut mot en fremmed Gud, ville 
ikke Gud gjennomskue det? For Han kjenner hjertets hemmeligheter.” (Sal. 44, 21-22). 

 
 “Han [Jesus] sa til dem [fariseerne]: ”Dere er slike som rettferdiggjør dere selv 

overfor menneskene, men Gud kjenner hjertene deres...” (Luk. 16, 15). 
 
  “...Gud...prøver våre hjerter.” (1. Tess. 2, 4). 

 
 
Andre aktuelle skriftsteder: 1. Kong. 8, 39; Sal. 17, 3; 24, 3-4; Ord. 21, 2; 24, 12; Jes. 51, 7; Jer. 17, 9-10; 
Apg. 1, 24; 15, 8; Rom. 8, 27; Hebr. 4, 12. 



2) Omvendelsen 
 
Når Gud ber mennesker om å omvende seg – det vil si slutte å gå på syndens vei, snu og gå en 
annen vei –, er det først og fremst hjertets tilstand Han har i fokus. Det er sinnet som må 
forandres. Dette vises tydelig i følgende skriftsteder: 
 
 “Å, Jerusalem, rens ondskapen bort fra ditt hjerte, så du kan bli frelst! Hvor lenge 

skal dine onde tanker få rom i ditt indre?” (Jer. 4, 14). 
 
 “Kast fra dere alle overtredelsene som dere har forbrutt dere mot, og skaff dere et 

nytt hjerte og en ny ånd! For Jeg har ikke behag i noens død, sier Herren Gud. Vend 
derfor om, så skal dere leve!” (Esek. 18, 31-32). 

 
 “...vend om til Meg av hele deres hjerte, med faste, gråt og klage. Så flerr deres 

hjerter og ikke deres klær! Vend om til Herren deres Gud, for Han er nådig og 
barmhjertig, sen til vrede og rik på miskunn...” (Joel 2, 12-13).  

 
 “Omskjær dere for Herren, og ta bort deres hjertes forhud...” (Jer. 4, 4). 

 
 “For omskjærelsen er jo nyttig dersom du holder loven. Men dersom du er en 

lovbryter, da er din omskjærelse som om du var uomskåret... ...den egentlige 
omskjærelse er ikke den som er gjort i det ytre, på kjødet. ...sann omskjærelse er 
hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven...” (Rom. 2, 25. 28-29). 

 
 “Hold dere nær Gud, så skal Han holde seg nær dere. Rens hendene deres, dere 

syndere! Og rens hjertene deres, dere som lar sinnet dras til begge sider.” (Jak. 4, 8). 
 
 
Andre aktuelle skriftsteder: 5. Mos. 10, 16; 29, 18-19; 1. Sam. 7, 3; Ord. 6, 16-18; Sal. 51, 19; Esek. 14, 3-6; 
Matt. 15, 7-8. 18-20; Hebr. 3, 10.12 

 
 
3) Forandringen 
 
Når Gud sier Han vil hjelpe et menneske til å slutte å synde, er det deres hjerter Han vil gjøre 
noe med. Han ber dem overgi seg til Ham, slik at Han kan forandre dem: 
 

  “Jeg skal gi dere et nytt hjerte og en ny ånd i deres indre. Jeg skal ta steinhjertet 
ut av deres kjød og gi dere et hjerte av kjød. Jeg skal gi dere Min Ånd i deres indre, og 
Jeg skal gjøre så dere vandrer etter Mine lover, og så dere holder Mine dommer og 
gjør etter dem.” (Esek. 36, 26-27). 

 
  “...Jeg skal legge Min lov i deres indre og skrive den på deres hjerter. Jeg skal 
være deres Gud, og de skal være Mitt folk.” (Jer. 31, 33; Hebr. 8, 10).  

 
  “De skal være Mitt folk, og Jeg skal være deres Gud. Da skal Jeg gi dem ett hjerte 
og én vei, så de kan frykte Meg alle dager, til det beste for dem selv og for deres barn 
etter dem. Jeg skal slutte en evig pakt med dem... Jeg skal legge Min frykt i deres 
hjerter, så de ikke skal vike bort fra Meg.” (Jer. 32, 38-40). 

 



  “Så skal Jeg gi dem et hjerte så de kan kjenne Meg, at Jeg er Herren. De skal 
være Mitt folk, og Jeg skal være deres Gud, for de skal vende om til Meg av hele sitt 
hjerte.” (Jer. 24, 7). 
 

 
 “Må nå Herren lede deres hjerter inn i Guds kjærlighet og inn i Kristi 
tålmodighet.” (2. Tess. 3, 5). 

 
 
Andre aktuelle skriftsteder: 1. Sam. 10, 9; 1. Kong. 8, 58; Sal. 51, 8. 12; Sal. 119, 11. 80¸Ef. 3, 17 

 
 
En slik indre forandring, som kun Gud er i stand til å utføre, vil nødvendigvis også gjøre seg 
gjeldende i det ytre: 
 

  “Herren din Gud skal omskjære ditt hjerte og dine etterkommeres hjerte, så du 
elsker Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel...” (5. Mos. 30, 6). 

 
  “Jeg skal gi dere et nytt hjerte og gi dere en ny ånd i deres indre. ... Jeg skal gjøre 
så dere vandrer etter Mine lover, og så dere holder Mine dommer og gjør etter dem.” 
(Esek. 36, 26-27). 

 
Da Jesus irettesatte de religiøse lederne på sin tid, sa Han: “Ve dere, skriftlærde og fariseere, 
dere hyklere!” Hvorfor? Jo, her beskrives problemet: ”For dere renser utsiden av beger og 
fat, men innvendig er de fulle av rov og nytelsessyke.” Gud så at deres hjerter var fulle av 
synd, selv om de skjulte det for andre mennesker med en ytre korrekt religiøs oppførsel. Disse 
menneskene var fullstendig blinde for sitt hjertes sanne tilstand. Jesus elsket dem ikke mindre 
av den grunn, men forsøkte å vise dem løsningen på deres problem. ”Du blinde fariseer,” 
fortsatte Han, ”rens først innsiden av begeret og fatet, slik at også utsiden kan bli ren!” 
(Matt. 23, 25-26, se også v. 27-28). Det disse religiøse lederne først og fremst trengte, var en 
ekte omvendelse hvor de overgav seg selv til Gud slik at Han kunne forandre dem. Først da 
ville deres handlinger og ord vitne om at de tilhørte Gud (jf. Jer. 31, 33). 
 
 ”...rens først innsiden av begeret og fatet, slik at også utsiden kan bli ren!” 
 
 
Andre aktuelle skriftsteder: Sal. 37, 30-31; Luk. 6, 45; 8, 15; Joh. 3, 3. 5; Rom. 2, 15; 1. Kor. 5, 17-18; Gal. 5, 
16-25; 6, 15. 

 
 
 

Oppsummering: 
  
 Gud vurderer et menneske ut ifra hva som bor i dets hjerte, det vil si i dets indre (sinn). I mange tilfeller vil 
dette komme til uttrykk gjennom ord og handlinger, men mye vil også kunne holdes skjult for andre mennesker. 
Men ikke for Gud. 
 
”For Herren ser ikke slik et menneske ser. For mennesket ser på det ytre, men Herren ser til hjertet.” (1. Sam. 
16, 7). 
 



 Når Gud ber mennesker om å omvende seg, er det på bakgrunn av deres hjertetilstand. Kallet til omvendelse 
er en oppfordring til å forandre hjertet (sinnet). Gud både kan og vil forandre menneskenes hjerter dersom de vil 
la Ham gjøre det. 
 
”Kast fra dere alle overtredelsene... og skaff dere et nytt hjerte og en ny ånd!” (Esek. 18, 31). 
 
”...vend om til Meg...” (Joel 2, 12). 
 
”Jeg skal gi dere et nytt hjerte og en gi dere en ny ånd i deres indre...” (Esek. 36, 26). 
 
 Når Gud forandrer menneskets hjerte (sinn), vil det resultere i forandringer i både det indre (tanker, 
holdninger og ønsker) og i det ytre (handlinger og ord). Dette er den eneste måten en ekte forandring kan finne 
sted, og den eneste måten et menneske kan overholde Guds lov på. På denne måten skapes en reell lydighet av 
hjertet, og ikke kun etter bokstaven. 
 
”...rens først innsiden av begeret og fatet, slik at også utsiden kan bli ren!” (Matt. 23, 26). 
 
”...Jeg skal gjøre så dere vandrer etter Mine lover, og så dere holder Mine dommer og gjør etter dem.” (Esek. 
36, 27). 
 

 
 
 

Andre aspekter av synd 
 
Bibelen viser oss altså at både utførte brudd på De ti bud og et skjult ønske om å bryte 
budene, regnes som synd.  Synder kan riktignok ha forskjellig alvorlighetsgrad, men uansett 
hvor liten en synd måtte synes å være, så er den allikevel synd.  
 
Selv om de ti budene er veldig konkrete når de sier hva som er rett og galt, dekker de også en 
rekke aspekter som vi kanskje ikke tenker på umiddelbart når vi leser budene. For eksempel 
blir både ”hor, urenhet, syndig begjær, ond lyst og grådighet” omtalt som avgudsdyrkelse i 
Kol. 3, 5 (jf. det første bud). 
 
Bibelen lærer også at dersom vi vet hva som er rett, men likevel nekter å gjøre det, vil dette 
bli regnet som synd: 
 

”...den som vet hva godt han skal gjøre og ikke gjør det, for ham er det synd.” (Jak. 4, 
17). 

 
Vi kan derfor ikke lage vår egen standard for hva som er rett og galt dersom vi i det hele tatt 
har noe ønske om å tjene Bibelens Gud. Vi kan ikke lage noen annen lov enn den Han har gitt. 
Bibelen selv sier: 
 

”Det er bare én lovgiver, det er Han som har kraft til å frelse og til å føre i 
fortapelsen...” (v. 12). 

 
I sitt første brev til Timoteus skriver Paulus om Guds lov: 
 

”Budets siktemål er kjærlighet som kommer fra et rent hjerte, av en god samvittighet 
og fra en oppriktig tro.” (1. Tim. 1, 5). 

 



Det er fullstendig samsvar mellom sann kjærlighet og Guds lov. Paulus beskriver videre en 
gruppe mennesker blant sine samtidige som hadde mistet dette poenget av syne, samtidig som 
de var beskjeftiget med å undervise andre mennesker om Guds lov. De har ”fart vill” og 
”vendt seg bort til tomt snakk,” skriver Paulus om dem. ”De vil være lovlærere, men de 
forstår seg verken på hva de sier eller på de ting de slår fast.” (v. 6-7). Men selv om 
mennesker har en gal oppfatning av loven og omtaler den på feil måte, forandrer ikke det 
verken lovens gyldighet eller dens siktemål. Paulus fortsetter: 
 
 ”Vi vet imidlertid at loven er god, hvis man bruker den på lovlig måte.” (v. 8). 
 
Loven er god, selv om den også kan misbrukes av mennesker, slik som Paulus har vist i 
versene ovenfor. I de påfølgende versene tar Paulus igjen opp spørmålet om hvorfor loven ble 
gitt slik den ble: 
 

”...Loven er ikke laget for en rettferdig, men for lovløse og ulydige, for ugudelige og 
for syndere...” (v. 9). 

 
En person som ikke bryter loven (som ikke synder), trenger ikke noen lov som skal vise ham 
hans synd. Men de som bryter loven, trenger loven for å innse at de faktisk lever i synd (jf. 
Rom. 7, 7-12, samt se Hva er synd?). Paulus fortsetter så med å ramse opp eksempler på 
sistnevnte kategori av mennesker. Vi får dermed en rekke eksempler på hva Gud regner som 
synd eller syndig livsførsel: 
 

”...Loven er ikke laget for en rettferdig, men for lovløse og ulydige, for ugudelige og 
for syndere, for de vanhellige og verdslige, for dem som dreper sine fedre og dem som 
dreper sine mødre, for manndrapere, for horkarer, for menn som har seksuell omgang 
med menn, for folk som driver med menneskehandel, for løgnere, for slike som sverger 
falskt, og hva ellers som er imot den sunne lære...” (v. 9-10). 

 
I et annet av Paulus sine brev, Galaterbrevet, kan vi lese om det han kaller ”kjødets 
gjerninger”, det vil si de gjerninger som er imot Guds lov: 
 

”Kjødets gjerninger er åpenbare. De er: ekteskapsbrudd, hor, urenhet, skamløs utukt, 
avgusdyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi, vrede, selvhevdelse, splittelser, 
partier, misunnelse, mord, drukkenskap, usømmelig festing og andre slike 
gjerninger...” (Gal. 5, 19-21). 

 
Alt dette regnes som synd, og vi fortelles at ”de som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike” (v. 
21). De som bryter Guds lov på denne måten, er skyldige – på grunn av sin synd – og dermed 
underlagt døden. 
 
 

Når Gud forandrer hjertet 
 
Som en kontrast til ”kjødets gjerninger”, kan vi i Galaterbrevet også lese om den såkalte 
”Åndens frukt”. Vi fortelles at denne frukten er ”kjærlighet, glede, fred, langmodighet, 
vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt” (Gal. 5, 22-23). Når det gjelder 
forholdet mellom Guds lov og disse gjerningene, eller karaktertrekkene, skriver 
Paulus:”Loven er ikke imot slike.”(v. 23). Disse karaktertrekkene (gjerningene) går ikke på 
tvers av Guds lov, men er en oppfyllelse av loven – altså loven satt ut i praksis. 



 
Det var disse karaktertrekkene som kjennetegnet Adam og Eva før de gjorde opprør mot Gud. 
Da gjenspeilet de Guds bilde, og de hadde Hans lov i sine hjerter. Etter at de hadde gitt etter 
for synd, ble deres natur forandret. De klarte ikke lenger å stå imot syndige fristelser i egen 
kraft. Egenkjærlighet tok kjærlighetens plass, og deres natur (som Bibelen kaller deres kjød) 
ble tiltrukket av synden. Det ble naturlig for dem å gjøre ”kjødets gjerninger” (se over). 
 
Dette er grunnen til at Bibelen så sterkt understreker betydningen av å bli ”født på nytt” (Joh. 
3, 3. 5). Det er bare Gud som kan forandre menneskenes hjerter, slik at de igjen kan overholde 
Hans lov og bli fylt med ekte kjærlighet. Men denne forandringen kan ikke skje imot vår vilje. 
Det er derfor nødvendig at vi overgir oss til Gud, slik at Han kan gi oss et ”nytt hjerte” og 
”skrive sin lov i våre hjerter” (jf. Hebr. 8, 10, og se Gud og menneskets hjerte). Den 
forandring som skjer når vi gjør dette, er like grunnleggende som en ”ny fødsel”. 
 
Det Gud sier Han vil gjøre for de mennesker som vender seg til Ham, kan kanskje best 
oppsummeres med følgende skriftsted, hvor Gud sier: 
 

”Jeg skal gi dere et nytt hjerte og gi dere en ny ånd i deres indre. Jeg skal ta 
steinhjertet ut av deres kjød og gi dere et hjerte av kjød. Jeg skal gi dere Min Ånd i 
deres indre, og Jeg skal gjøre så dere vandrer etter Mine lover...” (Esek. 36, 26-27). 

 
Her sier Gud først: ”Jeg skal gi dere et nytt hjerte.” Dette utdyper Han så med å si: ”Jeg skal 
ta steinhjertet ut av deres kjød og gi dere et hjerte av kjød.” Det er ikke bare snakk om å 
pusse på noe som allerede er der. Vi kan alle gjøre enkelte forandringer som gjør våre liv 
bedre, særlig dersom vi virkelig går inn for det. Men dette vil aldri være tilstrekkelig til å 
bringe karakteren i samsvar med Guds prinsipper, selv om vi skulle legge all vår vilje og kraft 
ned i arbeidet. Vår menneskelige natur er fortsatt underlagt synden, og det må en mye mer 
omfattende endring til. Det må et mye større inngrep til for å bringe et menneske i harmoni 
med Guds lov og sann kjærlighet. Men det er nettopp en slik forandring, som er så umulig for 
menneskene selv å gjennomføre, Gud sier Han vil gjøre for dem:  
 

”Jeg vil ta steinhjertet ut av deres kjød og gi dere et hjerte av kjød.”  
 
Gud vil ta bort det gamle hjertet, med dets syndige ønsker og tilbøyeligheter, og gjenskape sitt 
bilde i mennesket. Han vil fjerne de gamle, syndige trekkene i karakteren og erstatte dem med 
sine egne. Det er dette som er den nye fødsel, og som dåpen skal være et symbol på. Man kan 
altså ikke snakke om å bli ”født på nytt” uten at det har skjedd en ekte omvendelse, etterfulgt 
av forandringer i liv og holdning. Dette understrekes flere steder i Bibelen, blant annet i 2. 
Kor. 5, 17 hvor det står: 
 

”Så om noen er i Kristus, er Han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt 
nytt.”  

 
Det andre Gud sier Han vil gi menneskene i Esek. 36, 26-27, er ”en ny ånd i deres indre”. 
Som en utdyping av, eller forklaring på hva Han mener med det, sier Han: ”Jeg vil gi dere 
Min Ånd i deres indre”. Det er sin Ånd Gud vil gi oss. Dette er nødvendig, ellers kan ikke den 
nye fødsel finne sted. Det var det Jesus fortalte Nikodemus da Han sa: 
 



”Sannelig, sannelig sier Jeg deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike. 
... Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.” (Joh. 3, 3. 
5).  

 
Hensikten med og resultatet av at Gud gir oss et nytt og annerledes hjerte og sin Ånd, er altså 
det Han sier til sist ovennevnte sitat: ”Jeg vil gjøre så dere vandrer etter Mine lover...” Når 
Gud gir sin Ånd til et menneske, vil det bære ”Åndens frukt”. Denne er, som tidligere nevnt, i 
fullstendig harmoni med Guds lov, det vil si loven satt ut i praksis (”vandring etter loven”). 
 
 

Guds løfte i Esek. 36, 26-27 

LØFTETS DEL 1: 
 

”Jeg skal gi dere et nytt hjerte...” 
 

LØFTETS DEL 2: 
 

”...og gi dere en ny ånd i  
deres indre...” 

UTDYPNING: 
 

”Jeg skal ta steinhjertet ut av deres 
kjød og gi dere et hjerte av kjød.” 

UTDYPNING: 
 

”Jeg skal gi dere Min Ånd 
i deres indre.” 

RESULTAT: 
 

”Jeg skal gjøre så dere vandrer etter Mine lover...” 

 

 
 

Ledet av Guds Ånd 
 
I Galaterbrevet kommer Paulus med følgende oppfordring til de kristne: 
 
 ”...Vandre i Ånden, og dere skal slett ikke fullføre kjødets lyst.” (Gal. 5, 16). 
 
Han fortsetter så med å vise at det foregår en kamp mellom den syndige menneskenaturen 
(kjødet) og Guds Ånd, som Gud sier Han vil gi oss (Esek. 36, 26-27): 
 

”For kjødet lyster imot Ånden og Ånden imot kjødet. Og disse to står imot hverandre, 
for at dere ikke skal gjøre de ting dere vil. Men hvis dere blir ledet av Ånden, da er 
dere ikke under loven.” (Gal. 5, 17-18). 

 
Det er ikke uten grunn at det foregår en kamp mellom kjødet og Ånden. Det er intet samsvar 
mellom kjødet (menneskets falne natur) og Guds lov. Kjødet blir tiltrukket av synden (brudd 
på Guds lov) og har ingen trang til å ønske lydighet mot loven. Men Guds Ånd, som er i 
harmoni med loven, vil virke på menneskets hjerte for å skape en slik trang. Dermed vil disse 
stå imot hverandre, og det oppstår en kamp i menneskets indre. Hensikten med dette er at vi 
ikke skal gi etter for de syndene som vår falne natur tiltrekkes av, slik som å begjære naboens 
ektefelle eller å slå til en som har gjort oss urett. 
 



”For kjødet lyster imot Ånden og Ånden imot kjødet. Og disse to står imot hverandre, 
for at dere ikke skal gjøre de ting dere vil...” 

 
Guds Ånd skaper i oss et ønske om å motstå synder som for oss kan være både forlokkende 
og vanskelige å stå imot. Men når vi ber Gud om hjelp, vil Han gi oss kraft til å avvise 
fristelsen. Hvis vi lar Gud gi oss sin Ånd og lar Ånden lede oss, trenger vi ikke gjøre de 
gjerningene som Guds lov er imot. Det er, som vi allerede har vært inne på, faktisk den eneste 
måten vi kan klare dette på. 
 
 ”...Vandre i Ånden, og dere skal slett ikke fullføre kjødets lyst.” 
  
 ”Men hvis dere blir ledet av Ånden, da er dere ikke under loven.” 
 
Når Paulus her skriver at man da ikke er under loven, mener han selvsagt ikke at man er fritatt 
fra å holde Guds lov. Bare noen få vers tidligere i samme brev har han skrevet om loven: 
 

”For hele loven er oppfylt i ett ord, nemlig dette: Du skal elske din neste som deg 
selv.” (v. 14). 

 
Det er neppe noen som vil påstå at Paulus i Galaterbrevet hevder at vi er fritatt fra å elske vår 
neste som oss selv. Vi har også sett fra andre brev han har skrevet, at Paulus kaller Guds lov 
for ”hellig, rettferdig og god” (Rom. 7, 12) og beskriver den som et uttrykk for sann 
kjærlighet (1. Tim. 1, 5). Se også Rom. 13, 8-19 og 1. Joh. 2, 3-6; 5, 1-3. 
  
 
 
 

Kjødets frukt (gjerninger) og Åndens frukt 
Gal. 5, 16-24 

 
”Men jeg sier: Vandre i Ånden, og dere skal slett ikke fullføre kjødets lyst. 

For kjødet lyster imot Ånden og Ånden imot kjødet. 
Og disse to står imot hverandre, for at dere ikke skal gjøre de ting dere vil. 

Men hvis dere blir ledet av Ånden, da er dere ikke under loven.” 
(v. 16-18) 

 
Kjødets gjerninger: ekteskapsbrudd, hor,  

urenhet, skamløs utukt, avgudsdyrkelse, trolldom,  
hat, stridgheter, sjalusi, vrede, selvhevdelse,  

splittelser, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, 
usømmelig festing, osv. (v. 19-21) 

 

 
Åndens frukt: kjærlighet, glede, fred,  

langmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, 
saktmodighet, selvtukt (v. 22-23) 

 

 
”...de som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.” (v. 21) 

 

 
”Loven er ikke imot slike.” (v. 23) 

 
 

”Og de som tilhører Kristus, har korsfestet kjødet med 
dets lidenskaper og lyster.” (v. 23) 

 

 
”Hvis vi lever i Ånden, så la oss også vandre i Ånden.” 

(v. 23) 
 

 
”...Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike... Den som ikke blir født av vann  

og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike...” (Joh. 3, 3. 5) 
 

”Så om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt.” (2. Kor. 5, 17) 
 



Når Paulus skriver at de som blir ledet av Guds Ånd, ikke er ”under loven”, mener han det 
samme som han skriver etter å ha omtalt ”Åndens frukt” i v. 23, nemlig at: ”Loven er ikke 
imot slike.” Guds lov er ikke imot – eller dømmer ikke – den som ledes av Guds Ånd og 
derfor holder loven. Disse menneskene er følgelig ikke ”under loven”. 
 
Vi kan godt si at Paulus her deler mennesken inn i to grupper, og alle tilhører enten den ene 
eller den andre kategorien: 
 
 
1) De som ledes av Guds Ånd 
 
 Fordi de har overgitt seg til Gud, har Han gitt dem et nytt hjerte og sin Ånd (jf. Esek. 

36, 26-27). 
 
 Fordi de ledes av Guds Ånd, bærer de ”Åndens frukt” og ”vandrer etter” (lyder) Guds 

lov. Denne lydigheten mot Gud er en lydighet av hjertet, det vil si et resultat av en 
indre forandring. 

 
 Fordi de ikke bryter Guds lov, men bærer ”god frukt”, er loven ikke imot dem. 
 
 Fordi det er slik, er de ”ikke under loven”. 

 
 
2) De som ikke ledes av Guds Ånd 
 
 Fordi de ikke har overgitt seg til Gud, kan ikke Gud gi dem et nytt hjerte og sin Ånd. 
 
 Derfor blir de ikke ledet av Guds Ånd, men blir i stedet ledet av sitt kjød (sin falne 

natur), som tiltrekkes av synden. De fortsetter derfor å gjøre ”kjødets gjerninger”. 
 
 Fordi de gjør gjerninger som er brudd på Guds lov (synder), er loven imot dem. 

 
 De blir derfor dømt av loven. 

 
 
Den viktigste forskjellen mellom disse to gruppene av mennesker består i hvorvidt de blir 
ledet av Guds ånd eller ei. Paulus nevner ingen navn på personer eller samfunn som tilhører 
den ene eller den andre kategorien. Han forsøker ikke å hinte om at noen er bedre enn andre 
eller mer priviligerte eller utvalgte. Noe av hensikten hans med å skrive brevet, var å 
oppfordre de kristne i Galatia til å ta en beslutning som gjorde at de ville havne i den første 
kategorien. 
 
Alle mennesker har samme mulighet til å havne i den første eller den andre kategorien. De 
kan takke ja til Guds tilbud, eller de kan avvise det. Enten de velger det ene eller det andre, vil 
deres valg ha klare konsekvenser, både hva gjelder livet her og nå, og for evigheten. Poenget 
er at alle mennesker i utgangspunktet er underlagt synden og ”kjødets gjerninger”, som Guds 
lov er imot. Men et hvilket som helst menneske som helhjertet vender om til Gud, vil bli ledet 
av Hans Ånd og bære ”Åndens frukt”. 
 
 ”...Vandre i Ånden, og dere skal slett ikke fullføre kjødets lyst.” (Gal. 5, 16). 



 ”...hvis dere blir ledet av Ånden, da er dere ikke under loven.” (v. 18). 
 

”Åndens frukt er: kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, 
saktmodighet, selvtukt. Loven er ikke imot slike.” (v. 22-23). 

 
Paulus skriver så en forklaring på hvordan eller hvorfor dette kan skje: 
 

”Og de som tilhører Kristus, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster.” (v. 
24). 
 

Det handler om overgivelse (”...de som tilhører Kristus...”) og om å bli ”født på ny”: Det er 
forbi med det gamle (”...har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster...”), og et nytt 
liv, under Guds Ånds ledelse, har begynt. Men dette nye livet må ikke bli uten frukt. Paulus 
kommer derfor med en oppfordring til de troende: 
 
 ”Hvis vi lever i Ånden, så la oss også vandre i Ånden!” (v. 25). 
 
Gud hadde skapt menneskene i sitt bilde (1. Mos. 1, 27), men dette gikk tapt ved syndefallet. 
Hans plan er å gjenskape sitt bilde i menneskene (jf. Gal. 4, 19). Dette skjer ved at de blir 
”født på ny” (Joh. 3, 3. 5). Deretter skjer en gradvis forandring mot det fullkomne – på 
samme måte som et nyfødt barn utvikler seg og vokser til det når full modenhet (jf. Ef. 4, 13-
15. 22-24). Gud ønsker å frigjøre menneskene fra ”syndens trelldom”, slik at de ikke trenger å 
gi etter for synd, men i stedet ”vandrer i Ånden”. 
 
Kort tid før Jesus ble født som menneske, ble det sagt om Ham: ”Han skal frelse sitt folk fra 
deres synder.” (Matt. 1, 21). Selv sa Jesus: ”Den som gjør synd, er syndens trell...” En trell 
(slave) bestemmer ikke over sitt eget liv. Men det er håp for den ufrie: ”...hvis Sønnen gjør 
dere fri, da blir dere virkelig fri.” (Joh. 8, 34-36). Den frihet Bibelen omtaler, er ikke bare 
noen vakre ord eller et symbol. Det handler om reell frihet til ikke å gi etter for synder som 
det ellers ligger naturlig for et menneske å gjøre. 
 
 

”...der Herrens Ånd er, der er det frihet.” (2. Kor. 3, 17). 

 
 
Paulus skriver at Jesus ”gav seg selv for oss, for at Han skulle kjøpe oss fri fra all 
urettferdighet og rense for seg selv et eiendomsfolk, som har iver etter å gjøre gode 
gjerninger.” (Tit. 2, 14). Den friheten Gud tilbyr, er altså reell og gir seg utslag i levesett og 
karakter. I brevet til Titus beskriver Paulus hvordan han selv og andre har fått erfare dette, og 
han viser til den forskjell det var mellom før og etter deres omvendelse: 
 

”For også vi selv var en gang uforstandige, ulydige og forførte. Vi lå under for 
forskjellige lyster og begjær, og vi levde i ondskap og misunnelse. Vi var forhatt, og vi 
hatet hverandre. 

 
Men da Guds, vår Frelsers godhet og menneskekjærlighet ble åpenbart, frelste Han 
oss, ikke av gjerninger som vi hadde gjort i rettferdighet, men etter sin barmhjertighet, 
ved gjenfødelsens og fornyelsens bad ved Den Hellige Ånd, som Han rikelig øste ut 



over oss ved Jesus Kristus, vår Frelser, for at vi, etter å ha blitt rettferdiggjort ved 
Hans nåde, skulle bli arvinger i følge håpet om evig liv.” (Tit. 3, 3-7). 

  
 

Oppsummering: 
  
 Bibelen fremstiller ”kjødets gjerninger” og ”Åndens frukt” som to motsetninger (Gal. 5, 16-24): 
 
a) ”Kjødets gjerninger” er de gjerninger som det faller naturlig for mennesket å gjøre på grunn av dets falne 
natur, men som er imot prinsippene i Guds lov (dvs. ”kjødets gjerninger” er synd). Disse handlingene og 
holdningene blir derfor dømt av Guds lov, ettersom loven fordømmer synd. 
 
b) ”Åndens frukt” er karaktertrekk som vil vise seg i livet til dem som blir ledet av Guds Ånd. Alle mennesker 
kan få erfare dette, men det forutsetter at de overgir seg til Gud, slik at Han kan gi dem et nytt hjerte og sin Ånd i 
deres indre (jf. Esek. 36, 26-27). 
 
 Mennesket ble opprinnelig skapt i Guds bilde og hadde Guds lov skrevet i sitt hjerte. Dette bildet gikk tapt 
ved syndefallet, og menneskenaturen ble underlagt ”syndens trelldom”. I egen kraft klarer mennesket derfor ikke 
å etterleve Guds lov. 
 
 Guds plan er å gjenskape sitt bilde i menneskene og sette dem fri fra ”syndens trelldom” (Matt. 1, 21; Joh. 8, 
34-36; Tit. 2, 14). Han gjør dette ved å gi dem et nytt hjerte og sin Ånd. Slik blir de ”født på nytt” (Joh. 3, 3. 5). 
 

 
 


