
Del 4 

Bibelen om tilgivelse 
 
 
 

Guds navn 
 
Rettferdighetens prinsipp sier at ”den sjel som synder, skal dø”. Som vi har sett, vil dette i 
praksis si at ”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.” (Esek. 18, 20). Dette er Guds eget prinsipp og det prinsipp Han legger 
til grunn for enhver rettferdig dom (se f.eks. 5. Mos. 16, 18-20; Ord. 17, 15; Åp. 22, 12). 
 
Når man lever i lydighet mot Gud – av et helt og oppriktig hjerte – vil dette skape en indre 
fred. Denne freden er en av ”Åndens frukter” (Gal. 5, 22). Synden, derimot, fører alltid med 
seg frykt – frykt for konsekvenser og frykt for Gud. Da Adam og Eva hadde syndet mot Gud i 
Eden, forsøkte de å gjemme seg for Ham da Han oppsøkte dem i hagen. ”Jeg hørte stemmen 
Din i hagen,” forklarte Adam, ”og jeg ble redd fordi jeg var naken, så jeg gjemte meg.” (1. 
Mos. 3, 10). 
 
Det å være skyldig kan kanskje virke mindre farlig så lenge ingen andre oppdager det. Men 
det å ha en dommer som kjenner saken slik den virkelig er, og som kjenner til alle hemmelige 
tanker og motiver, kan oppleves skremmende. Man har ingen mulighet til å slippe unna en 
rettferdig dom. 
 
De fleste mennesker er klar over at de tenker, sier og gjør ting som egentlig ikke er riktig, og 
de er klar over sin skyld. Tanken på at Gud vurderer deres hjerter, kan fylle dem med uro og 
frykt – frykt for konsekvenser og frykt for Gud. Noen vil av den grunn forsøke å la være å 
tenke på Gud, slik man gjerne unngår å tenke på ting som er mindre hyggelige. På samme 
måte som Adam og Eva forsøker de å gjemme seg for Gud. 
 
Mange betrakter Gud som en prinsippfast, streng dommer uten medfølelse og barmhjertighet. 
Dette bildet er ikke riktig. Gud er prinsippfast og rettferdig, men Han er også medfølende og 
barmhjertig. 
 
Da Gud gav Moses steintavlene med De ti bud, gikk Han forbi Moses samtidig som Han 
forkynte sitt navn. Dette navnet var en beskrivelse av Guds karakter: 
 

”Herren, Herren Gud, Han er barmhjertig og nådig, sen til vrede og rik på miskunn 
og sannhet. Han fastholder miskunn mot tusen slektsledd, tilgir misgjerning og 
overtredelse og synd. Han holder sannelig ikke den skyldige uskyldig, men lar 
fedrenes misgjerning komme over barn og barnebarn i tredje og fjerde slektsledd.” (2. 
Mos. 34, 6-7). 

 
 

Rettferdig, tålmodig og barmhjertig 
 
Mennesker som har noe imot Gud eller er redde for Ham, har lett for å fokusere på den siste 
delen av beskrivelsen i 2. Mos. 34, 6-7 som sier: ”Han holder sannelig ikke den skyldige 



uskyldig, men lar fedrenes misgjerning komme over barn og barnebarn i tredje og fjerde 
slektsledd.” Disse versene blir ofte urettmessig oppfattet som noe negativt. Men i disse 
versene får vi for det første en beskrivelse av Guds rettferdighet: 
 
 ”Han holder sannelig ikke den skyldige uskyldig...” 
 
Den som er skyldig, vil i Guds øyne bli betraktet som skyldig. En tilsvarende rettferdighet 
finnes også i vårt eget rettssystem. En voldtektsmann skal – dersom loven blir fulgt – bli 
betraktet som en voldtektsmann og dømt som en voldtektsmann. En morder skal bli betraktet 
som en morder og dømt som en morder, osv. Dette er en oppfyllelse av rettferdighetens 
prinsipp.  
 
Dersom morderen eller voldtektsmannen ble frikjent, ville trolig de fleste oppleve det som 
svært urettferdig. Samtidig ville tilliten til rettsvesenet bli svekket, og man ville ikke kunne 
føle seg trygg i samfunnet. Beskrivelsen av Guds navn (karakter) forteller oss at Gud ikke er 
en urettferdig dommer. Han dømmer rettferdig. Han holder ”ikke den skyldige uskyldig”. 
 
For det andre gir teksten en beskrivelse av Guds tålmodighet. Når det står at Gud ”lar 
fedrenes misgjerning komme over barn og barnebarn i tredje og fjerde slektsledd”, har dette 
ingenting å gjøre med overføring av synd og skyld til kommende generasjoner. Vi har allerede 
sett fra andre skriftsteder at Gud selv angriper teorier som sier at skyld kan overføres fra en 
person til en annen (se Esek. 18, 20 og 5. Mos. 24, 16, samt Del 3). Gud regner kun den 
skyldige som skyldig. 
 
Hvis Gud ville, kunne Han utryddet enhver synder og gjort slutt på synden med det samme 
(jf. 1. Mos. 6-7; 19). Men Gud er tålmodig med synderen og ønsker å gi vedkommende tid til 
å vende om. Etter hvert som tiden går og nye generasjoner blir født, blir disse – i større eller 
mindre grad – rammet av konsekvensene av sine forfedres synder. 
 
Det er ikke uten grunn at Gud er imot synd og at ”syndens lønn er døden” (Rom. 6, 23). 
Synden er ødeleggende og grusom, både for den som synder og for dem som blir rammet av 
synd. For eksempel gjør et drap ikke bare slutt på livet til den drepte og virker ødeleggende på 
drapsmannen, men det fyller også en rekke andre mennesker med smertefull sorg og frykt. 
Gud har sagt at Han en gang vil gjøre slutt på all synd (Åp. 21, 3-5). Men fortsatt dryger Han, 
nettopp fordi Han er tålmodig og ønsker å tilgi: 
 

”For Jeg har ikke behag i noens død, sier Herren Gud. Vend derfor om, så skal dere 
leve!” (Esek. 18, 32). 

 
Vi kan glede oss stort over Guds tålmodighet. Vi kan også fortvile over at mennesker kan 
gjøre så mye forferdelig mot hverandre uten at noen griper inn. Politi og myndigheter forsøker 
å begrense vold, terror, korrupsjon og annen kriminalitet. Likevel øker det i omfang. Mange 
overgrep og onde handlinger blir aldri kjent for omverdenen, men vi vet at de eksisterer og at 
mange lider under dem. Utallige forbrytere går fri. Noen oppnår til og med fordeler ved å gå 
frem på urettferdig vis. Men Gud ser alt, selv de mest skjulte motiver i hjertet (jf. Gud og 
menneskets hjerte i Del 3). Han kjenner til alt som skjer, og Han vil sørge for at det blir holdt 
en rettferdig dom.  
 



I sitt andre brev skriver apostelen Peter at verden, slik vi kjenner den i dag, ikke vil fortsette 
til evig tid uten at Gud griper inn. Han minner om at verden i begynnelsen ble til ved Guds 
ord, og at den i sin tid ble ødelagt av en vannflom (jf. 1. Mos. 6-7). Så skriver han: 
 

”Men de himler og den jord som er nå, blir ved det samme Guds ord spart til ilden ved 
tiden for de ugudelige menneskers dom og fortapelse.” (2. Pet. 3, 7). 

 
Gud ”holder sannelig ikke den skyldige uskyldig” (2. Mos. 34, 7), men vil en gang iverksette 
en rettferdig dom. Da vil Han ”gi enhver igjen etter hans gjerning”, som det står i Åp. 22, 12. 
På den tid vil Han gjøre slutt på både synd, syndere og denne verden som er så ødelagt av 
synd. Så vil Han lage ”en ny jord, der rettferdighet bor” (2. Pet. 3, 13. Se også Del 5).  
 
Grunnen til at Gud ennå venter med å la dette skje, er ikke at Han er treg til å oppfylle sine 
løfter. Årsaken er at Han ikke ønsker at noen skal dø, men at de skal vende om slik at de kan 
få leve. Som Peter skriver: 
 

”Herren er ikke sen med løftet, slik noen regner det for senhet. Men Han er tålmodig 
med oss, siden Han ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til 
omvendelse.” (v. 9). 

 
Gud venter med å gripe inn av kjærlighet til synderne og i håp om at flere vil vende seg til 
Ham. Derfor går tiden. Etter hvert som tiden går, får også synden mulighet til å utvikle seg. 
Den blir stadig mer omfattende, vanlig og rotfestet. Både syndige vaner og holdninger og 
syndens konsekvenser forplanter seg til nye generasjoner. Når Gud er tålmodig og barmhjertig 
med én generasjon, vil deres etterkommere bli rammet av deres synder. 
 
 

Hvordan er Gud? 
 

”Herren, Herren Gud, Han er barmhjertig og nådig, sen til vrede og rik på miskunn 
og sannhet. Han fastholder miskunnhet mot tusen slektsledd, tilgir misgjerning og 
overtredelse og synd. Han holder sannelig ikke den skyldige uskyldig, men lar 
fedrenes misgjerning komme over barn og barnebarn i tredje og fjerde slektsledd.” (2. 
Mos. 34, 6-7). 

 
Denne beskrivelsen av Guds navn kan altså fortelle oss mye om hvem og hvordan Gud er, 
samt forklare hvorfor Han har handlet som Han har gjort opp gjennom historien. Beskrivelsen 
forteller oss blant annet at: 
 
 
 Gud elsker syndere... 
 

”...er barmhjertig og nådig, sen til vrede og rik på miskunn og sannhet...” 
 
 
 ...men hater synden. 
 

”...holder sannelig ikke den skyldige uskyldig...” 
 
 



 Gud er tålmodig. 
 
”...sen til vrede...” 
 
”...lar fedrenes misgjerning komme over barn og barnebarn i tredje og fjerde 
slektsledd...” 
 
 

 Gud holder syndens konsekvenser tilbake fra mennesker og lar dem få del i Hans gode 
gaver. 
 
”...barmhjertig og nådig, sen til vrede...” 
 
”...fastholder miskunnhet mot tusen slektsledd...” 
 
 

 Gud ønsker å tilgi [intensjon/holdning]. 
 
”...er barmhjertig og nådig...” 
 
”...tilgir misgjerning og overtredelse og synd...” 
 
 

 Gud kan tilgi synder [egenskap/mulighet]. 
 
”...tilgir misgjerning og overtredelse og synd...” 
 
 

 Gud er rettferdig. 
 
”...rik på...sannhet...” 
 
”...holder sannelig ikke den skyldige uskyldig...” 

 
 
Beskrivelsen av Guds navn gir et helhetlig bilde av Gud. Han er nådig, barmhjertig, tålmodig 
og rettferdig. 
 
Beskrivelsen forteller oss at Gud ikke vil se på en skyldig person som uskyldig. Samtidig 
fortelles vi at Han tilgir misgjerning, overtredelse og synd, nettopp de handlinger som gjør et 
menneske skyldig. Dette kan virke selvmotsigende: Gud betrakter den som har syndet, som 
skyldig. Samtidig er Han villig til å tilgi synden og følgelig betrakte vedkommende som 
uskyldig. Det store spørsmålet er: Hvordan kan dette forenes med rettferdighetens prinsipp? 
 
 

”Ved Hans sår har vi fått legedom...” 
 
Rettferdighetens prinsipp innebærer at enhver synder skal rammes av konsekvensen av sin 
egen synd. Dette er et prinsipp Gud ikke kan vike fra, ettersom Han selv er rettferdig. Likevel 



både ønsker og kan Han tilgi mennesker, noe som innebærer at Han ser på dem som om de 
aldri hadde syndet. Dette gjør Han fordi Han er barmhjertig og nådig. 
 
Men hvordan kan Gud se på en person som har syndet (er skyldig), som om han eller hun er 
rettferdig (er uskyldig)? Hvordan kan Gud bryte med sitt eget grunnleggende prinsipp, 
samtidig som Han ikke bryter det? 
 
Svaret på dette vanskelige spørsmålet finner vi i det bibelverset som Martin Luther kalte ”Den 
lille Bibel”, nemlig Joh. 3, 16: 
 

”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.”  

 
Dette bibelverset oppsummerer Guds frelsesplan. På grunn av sin synd, er alle mennesker 
skyldige til døden. Men for å kunne fri dem fra syndens konsekvens – det vil si for å kunne 
tilgi dem og regne dem som rettferdige – og samtidig oppfylle rettferdighetens prinsipp (som 
sier at den skyldige skal dø for sin skyld), valgte Gud å gi sin Sønn (den uskyldige) til å dø i 
stedet for de skyldige. Dette var Guds frelsesplan, og den ble forklart allerede for Adam og 
Eva da de måtte forlate Edens hage (se 1. Mos. 3, 15). 
 
Peter, som var en av dem som arbeidet sammen med Jesus da Han var her på jorden, skrev til 
sine samtidige om dette: 
 

”For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble 
frikjøpt fra det tomme livet dere arvet fra fedrene, men ved det dyrebare Kristi blod, 
som av et lam uten lyte og flekk. Dette ble Han utsett til på forhånd, før verdens 
grunnleggelse, men Han ble først åpenbart i disse tider for deres skyld.” (1. Pet. 1, 18-
20). 

 
Guds frelsesplan var blitt utformet allerede før skapelsen, og da menneskene falt i synd, ble 
den satt ut i live. Flere århundrer før Jesus døde, ble denne begivenheten beskrevet av en 
rekke profeter. En av de profetiene som best beskriver hva Guds Sønn skulle gjøre for den 
fortapte menneskeheten, ble formidlet av Jesaja i det åttende århundre f.Kr.: 
 

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

 
Misgjerningen vi alle var skyld i, lot Herren ramme Ham... 
 
Han utøste sin sjel like til døden, og Han ble regnet blant overtredere. Han bar 
manges synd, og gikk i forbønn for overtredere.” (Jes. 53, 5. 6. 12). 

 
I dette budskapet finner vi grunnlaget for å kunne besvare spørsmålene som ble stilt ovenfor: 
Hvordan kan Gud se på en person som har syndet (er skyldig), som om han eller hun er 
rettferdig (er uskyldig)? Hvordan kan Gud bryte med sitt eget grunnleggende prinsipp, 
samtidig som Han ikke bryter det? 
 
Vi skal nå se nærmere på hvorfor frelsesplanen måtte bli gjennomført på den måten som Gud 
laget den. 
 



Være rettferdig og gjøre rettferdig 
 
I Romerbrevet skriver Paulus om Guds rettferdighet: 
 

”...Dette 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 mistet 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. 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, 21-26).  

 
Med utgangspunkt i disse versene kan vi oppsummere Guds frelsesplan som følgende 
punkter: 
 

1) Alle mennesker har syndet (v. 23). I samsvar med rettferdighetens prinsipp er den 
enkelte skyldig på grunn av sin egen synd. 

 
2) Ettersom alle har syndet (v. 23) og ”syndens lønn er døden” (Rom. 6, 23), er alle 

underlagt døden. I samsvar med rettferdighetens prinsipp skulle derfor den enkelte dø 
på grunn av sin egen synd. 

 
3) Men Gud er kjærlighet. I tålmodighet har Han ”båret over med de synder som var 

gjort tidligere” – de synder som mennesker har begått helt siden syndefallet i Edens 
hage – uten å iverksette den endelige dødsdommen over synderne (v. 25). 
Oppfyllelsen av rettferdighetens prinsipp ble utsatt... 

 
4) Men Gud gav sin enbårne Sønn, Jesus Kristus, til verden for at Han (den uskyldige) 

skulle dø i stedet for de skyldige. Han ble menneskenes Stedfortreder idet Han døde i 
deres sted. Dette skjedde ikke skjult eller i hemmelighet, men ble gjort offentlig: Jesus 
ble korsfestet på Golgata til skue for både mennesker og engler. Da Jesus døde – som 
menneskenes Stedfortreder – ble rettferdighetens prinsipp oppfylt! 

 
5) På grunn av Jesu stedfortredende død, kan enhver synder som vil ta imot Ham som sin 

Stedfortreder – som sin personlige Frelser – bli regnet som rettferdig (v. 22). Dette 
gjelder alle mennesker (v. 21-22). 

 
6) Ingen mennesker kan frelse seg selv. Eller sagt med andre ord: Ingen kan gjøre noe 

som vil oppfylle kravet fra rettferdighetens prinsipp og likevel unngå syndens 
konsekvens, døden. Men Gud – som de hadde syndet mot – kom selv med en løsning. 
Dette var Guds frivillige gave til menneskeheten. For synderen er den helt ufortjent (v. 
24).  

 
La oss se på Paulus’ ord én gang til:  
(Henvisningene i parantes viser til de seks omtalte punktene over.) 
 

”...Dette er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror 
(jf. pkt. 5). 
 
For det er ingen forskjell, for alle har syndet og mistet Guds ære (jf. pkt. 1, 2 og 5). 



 
Men de blir rettferdiggjort ufortjent av Hans nåde ved forløsningen, den som er i 
Kristus Jesus (jf. pkt. 4, 5 og 6). 
 
Ham [Jesus] 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 (jf. pkt. 3 og 4).” 

 
Det neste verset oppsummerer svaret på det spørsmålet som ble stilt ovenfor: Hvordan kan 
Gud se på en person som har syndet (er skyldig), som om han eller hun er rettferdig (er 
uskyldig)? Hvordan kan Gud bryte med sitt eget grunnleggende prinsipp, samtidig som Han 
ikke bryter det? 
 
Etter å ha forklart syndens problem og Guds frelsesplan, slik vi så i v. 21-25, skriver Paulus: 
 

”Slik [se pkt. 1-6] 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.” (v. 26). 

 
Basert på dette verset kan vi tilføye et siste oppsummerende punkt til lista vår: 
 

7) Fordi Jesus tok på seg menneskenes synder, tok Han også på seg deres skyld. Derfor 
led Han syndens konsekvens, døden, i stedet for dem. Dermed ble rettferdighetens 
prinsipp oppfylt, slik at Gud kunne ”vise sin rettferdighet” (v.26). Samtidig kunne 
Gud tilgi menneskene og regne dem som rettferdige, det vil si se på dem som om de 
aldri hadde syndet.  

 
Det handler altså om to ting. Gud skulle både: 
 

1) være rettferdig 
  
og  
 

2) gjøre rettferdig. 
 
Denne kombinasjonen er mulig ene og alene på grunn av frelsesplanen.  
 
 

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

 
 
 

Oppsummering: 
  
 Gud er rettferdig. Han kan derfor ikke bryte rettferdighetens prinsipp, som sier at ”den sjel som synder, skal 
dø” (Esek. 18, 20). 
 
 Gud er tålmodig. Han har derfor ventet med å la syndere bli rammet av syndens endelige konsekvens, den 
evige død og fortapelse (Rom. 3, 5). Den døden som rammer menneskene nå, er kun midlertidig og blir i Bibelen 
omtalt som en søvn (se Del 2). 
 



 Gud er barmhjertig. Han ønsker å tilgi menneskene. Derfor laget Han en frelsesplan slik at de ”ikke skal gå 
fortapt, men ha evig liv” (Joh. 3, 16; Rom. 3, 26; 2. Mos. 34, 6-7).  
 
 Guds frelsesplan gikk ut på at Hans Sønn, Jesus Kristus (den uskyldige), skulle dø i stedet for alle som har 
syndet (de skyldige). Slik ble Jesus menneskehetens Stedfortreder og Frelser (1. Pet. 1. 18-20; 2. 14; 3, 18, Jes. 
53, 5. 6. 10-12). 
 
 Fordi Jesus døde som menneskenes Stedfortreder, kan Gud tilgi menneskene – det vil si se på dem som om de 
aldri hadde syndet – samtidig som Han overholder rettferdighetens prinsipp (Rom. 3, 21-26). Takket være 
frelsesplanen kan Gud både ”være rettferdig” og ”gjøre rettferdig den som har troen på Jesus” . 
 

 
 
 

Hvorfor tilgivelse? 
 
Det vi har sett på i avsnittene ovenfor, viser hvorfor Gud kan tilgi mennesker som har syndet 
imot Ham. Forklaringen er at Jesus døde i stedet for oss, som vår Stedfortreder. Dette finner 
vi forklart også flere andre steder i Bibelen: 
 

 “Han [Jesus] som selv bar våre synder på sitt eget legeme opp på treet, for at vi, 
døde fra syndene, skulle leve for rettferdigheten – ved Hans sår ble dere legt.” (1. 
Pet. 2, 24). 

 
 “For også Kristus led én gang for syndere, den rettferdige for de urettferdige, for 

at Han skulle føre oss frem til Gud...” (1. Pet. 3, 18). 
 

 “...slik ble Kristus oftet én gang for å bære manges synder...” (Hebr. 9, 28). 
 

 ”...Jesus Kristus... Han som elsket oss og renset oss fra våre synder i sitt eget 
blod...” (Åp. 1, 5). 

 
 ”For ved ett offer har Han [Jesus] for all evighet gjort dem fullkomne som blir 

helliget...” (Hebr. 10, 14). 
 
 
Andre aktuelle skriftsteder: Matt. 26, 27-28 (jf. Hebr. 8, 8-12); 1. Tess. 5, 9-10; 2. Tim. 1, 9-10; Tit. 2, 14; 
Hebr. 10, 12; 13, 12; 1. Pet. 1, 18-20; 1. Joh. 1, 7; 2, 2. 

 
 
Vi har også sett på noen skriftsteder som forteller hvorfor Gud ønsker å tilgi menneskene 
(f.eks. Joh. 3, 16; 2. Pet. 3, 9, 2. Mos. 34, 6-7). Bibelen viser klart at Guds motiv utelukkende 
er kjærlighet. Menneskeheten var fortapt fordi den syndet mot Ham. Men Gud elsket 
menneskene så høyt at Han iverksatte frelsesplanen slik at de ikke skulle gå fortapt for all 
evighet. Også skriftstedene under viser oss dette: 
 

 ”Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud har sendt sin enbårne 
Sønn til verden, for at vi skal leve ved Ham. I dette er kjærligheten, ikke at vi har 
elsket Gud, men at Han har elsket oss og har sendt sin Sønn til soning for våre 
synder.” (1. Joh. 4, 9-10). 

 



 ”Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var 
syndere.” (Rom. 5, 8). 

 
 ”Men Gud er rik på barmhjertighet. Og på grunn av sin store kjærlighet som Han 

elsket oss med, gjorde Han oss levende sammen med Kristus, da vi var døde i 
overtredelsene. ... For av nåde er dere frelst, ved tro, og det er ikke av dere selv, 
det er Guds gave...” (Ef. 2, 4-5. 8). 

 
 
Andre aktuelle skriftsteder: Jes. 49, 15; 53, 10; Esek. 18, 31; Joh. 6, 38. 40; 15, 13-14; Ef. 5, 2; Hebr. 10, 5-10; 
1. Tim. 1, 14-16; Tit. 3, 3-7; 1. Joh. 3, 1. 16. 

 
 

Oppsummering: 
  
 Gud kan tilgi syndere fordi Jesus har tatt på seg deres synd og døde i deres sted (1. Pet. 2, 24; Hebr. 9, 28). 
 
 Gud ønsker å tilgi menneskene fordi Han elsker dem (Joh. 3, 16; Rom. 5, 8). 
 

 
 
 

Frelsen er gratis... 
 
Allerede ”mens vi ennå var syndere”, døde Jesus for oss (Rom. 5, 8). Det var Gud som av 
kjærlighet til den falne menneskeheten fikk i stand frelsesplanen. Jesu død skjedde ikke for at 
Gud skulle bli tilfredsstilt (jf. satisfaction, se Del 1), men for at rettferdighetens prinsipp 
skulle bli oppfylt. Dermed kunne Gud tilgi synderne – se på dem som om de aldri hadde 
syndet – samtidig som Han fortsatt er rettferdig. 
 
Menneskene, på sin side, kan ikke gjøre noe for å forsone seg selv med Gud. Bibelen gjør 
dette klart flere steder, blant annet ved å understreke at frelsen er ”Guds gave” (Ef. 2, 8). Gud 
er giveren, den som velger å gi oss frelsen. Vi kan kun ta imot tilbudet, eller vi kan avvise det. 
 
I Jer. 2, 22 illustrerer Gud hvor lite vi mennesker er i stand til å gjøre opp for vår synd på 
egenhånd og frelse oss selv: 
 

”For selv om du vasker deg med lut og bruker mye såpe, står din misgjerning likevel 
uren for Mitt åsyn, sier Herren Gud.”  

 
Lut er en sterk basisk løsning, det vil si en løsning med høy pH (i motsetning til syrer, som 
har lav pH). Stoffet brukes i produksjonen av såpe, sammen med forskjellige andre 
ingredienser. I ren form kan lut være skadelig. Hvis man får det på huden, kan man få 
etseskader (sår). 
 
Vi kan se for oss at vi har skitne hender etter for eksempel hagearbeid eller matlaging. Vann 
alene er ikke nok til å fjerne smuss og fett, siden dette er uløselig i vann. Tilfører vi derimot 
såpe, vil såpemolekylene danne en vannløselig hinne omkring fettmolekylene, slik at de kan 
skylles bort. Våre urene hender blir således rene. 
 



I illustrasjonen fra Jer. 2, 22 forklarer Gud at vi ikke kan rense oss selv fra vår synd, ikke 
engang med ”mye såpe”. Ja, selv om vi skulle forsøke å vaske oss med lut, som er så sterkt at 
det til og med etser hull på huden, ville det ikke hjelpe når det gjelder å gjøre oss rene for 
synd. 
 

”For selv om du vasker deg med lut og bruker mye såpe, står din misgjerning likevel 
uren for Mitt åsyn, sier Herren Gud.”  

 
Vi kan ikke fjerne vår egen synd. Vi kan prøve, både på den ene og den andre måten, men 
synden vil likevel bli stående, og vi er fortsatt like skyldige. Men takket være frelsesplanen 
kan vi likevel bli rene. Gud kan tilgi oss og på den måten rense oss fra vår synd. I Jes. 1, 18 
bruker Gud en annen illustrasjon som viser hvor fullstendig Han kan tilgi et menneske takket 
være Jesu stedfortredende død: 
 

”Kom nå, og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren: Om deres synder er som 
skarlagen, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som purpur, skal de bli som ull.”  

 
Synden fremstilles her som sterke farger: skarlagen og purpur. Vi kan ikke vaske dem bort 
selv. Men Gud sier at Han vil gjøre så de blir hvite som snø og ull. Det vi ikke kan gjøre, både 
vil og kan Han gjøre, og Han gjør det fullkomment. Når Gud tilgir, blir det ikke litt synd 
(skyld) igjen som vi må sone eller lide for. Han utvanner ikke bare fargen slik at den blir 
lyserød. Han fjerner hele ”syndefargen” slik at det kun blir det hviteste hvite (det reneste rene) 
igjen. Så fullkommen er frelsesplanen, og så fullstendig er Guds tilgivelse. 
 
 

...men prisen var høy 
 
I Salme 49 blir det samme poenget understreket samtidig som vi får forklart hvorfor vi ikke 
kan frelse oss selv eller andre: 
 

”En mann kan aldri forløse sin bror eller gi Gud løsepenge for ham – for kostbar er 
deres sjelers forløsning, for evig må han oppgi det – så han skulle fortsette å leve evig 
og ikke se fordervelse.” (v. 8-10). 

 
Ingen mennesker kan, verken med penger eller med sitt eget liv, gi Gud løsepenger for et 
annet menneskes liv slik at vedkommende ikke skal dø. Frelsen er for kostbar. Vi er ganske 
enkelt ikke i stand til å betale den prisen det koster å frelse et menneske. 
 
Hadde det kostet all verdens skatter, gull og sølv å frelse et menneske, ville det ikke vært noe 
problem for Gud. ”Sølvet er Mitt og gullet er Mitt,” sier Han (Hag. 2, 8). Men prisen var så 
uendelig mye høyere, og Gud valgte å betale den. Peter skriver om dette: 
 

”For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble 
frikjøpt fra det tomme livet dere arvet fra fedrene, men med det dyrebare Kristi blod, 
som av et lam uten lyte og uten flekk.” (1. Pet. 1, 18-19). 

 
 
Se også: Matt. 20, 28; 1. Kor. 6, 20; 7, 23; Gal. 3, 10. 13; 4, 4-5; 1. Tim. 2, 6; Tit. 2, 14; 2. Pet. 2, 1; Åp. 5, 9; 14, 
4. 

 



Bildet med å kjøpe fri er hentet fra en av de rettslige forordningene i det gamle Israel. 
Gjennom Moses hadde Gud gitt israelittene en rekke samfunnslover. Én av disse omhandlet 
utløsning av jordeiendommer som var blitt solgt. 
 
Dersom en israelitt ble så fattig at han måtte selge jordeiendommen sin, hadde en av hans 
slektninger lovfestet rett til å ”løse ut” eiendommen. Denne slektningen, som ble kalt for 
utløseren, kunne med andre ord kjøpe tilbake til slekten den jordeiendommen som var blitt 
solgt (3. Mos. 25, 25). Et godt eksempel på hvordan denne ordningen fungerte, finner vi i 
historien om Rut og Boas (se Rut 4, 1-14). 
 
Gud bruker denne forordningen for å illustrere frelsesplanen. I Jes. 44, 22 sier Han: 
 

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

 
Her bruker Gud først to bilder fra naturen for å illustrere hvor fullstendig Han tilgir 
menneskene. På samme måte som en tåke og en sky går i oppløsning og forsvinner 
fullstendig, vil Gud slette ut de synder som menneskene har gjort. Du kan forsøke å se det for 
deg: Om morgenen ligger det en tykk tåke over marken som gjør at du knapt kan se femti 
meter fremfor deg. Utover dagen klarner det til, og snart skinner sola fra en skyfri, blå 
himmel. Samme hvor godt du ser etter, vil du ikke finne noen rester av tåke. Den er blitt 
borte, den eksisterer ikke mer. 
 
Slik vil Gud gjøre med menneskenes synder. Men for at det skal kunne skje, må de vende seg 
til Ham. Han er den eneste som kan kjøpe dem fri fra synden og dens konsekvenser. Derfor 
oppfordrer Han alle:  
 

”Vend om til Meg, for Jeg forløser deg.”  
 
Gud fremstiller seg selv som utløseren. Illustrasjonen fra israelittenes samfunnsordning 
brukes for å vise menneskene hvordan Han kjøper dem tilbake til seg. Vi finner dette bildet 
brukt flere steder i Bibelen: 
 

 ”Men de [alle som har syndet, se v. 23] blir rettferdiggjort ufortjent av Hans nåde 
ved forløsningen, den som er i Kristus Jesus.” (Rom. 3, 24). 

 
 ”I Ham [Jesus] har vi forløsningen ved Hans blod, tilgivelse for overtredelsene...” 

(Ef. 1, 7, se også Kol. 1, 4). 
 

 ”...Kristus Jesus, Han som for oss ble visdom fra Gud og rettferdighet og 
helliggjørelse og forløsning...” (1. Kor. 1, 30). 

 
 Ved høytidene i det gamle Israel pleide de å synge om Herren, basert på Hans 

løfter om frelsen: ”Israel, sett deres håp til Herren! For hos Herren er det 
miskunn, og rikelig forløsning er hos Ham. Og Han skal forløse Israel fra alle 
hennes synder.” (Sal. 130, 7-8). 

 
 ”Jeg skal frikjøpe dem fra dødsrikets makt. Jeg skal forløse dem fra døden. Død, 

hvor er dine plager? Dødsriket, hvor er din ødeleggelse?...” (Hos. 13,14, se også 
1. Kor. 15, 51-55). 



Oppsummering: 
  
 Et menneske kan ikke gjøre noe for å frelse seg selv eller andre (Jes. 2, 22; Sal. 29, 8-10). 
 
 Frelsen er Guds gave til menneskene (Ef. 2, 8). 
 
 Med Jesu blod har Gud kjøpt den fortapte menneskeheten tilbake til seg selv (Jes. 44, 22; 1. Pet. 1, 18-19; 
Rom. 3, 24; Ef. 1, 7). 
 
 Guds frelsesplan er fullkommen, og Hans tilgivelse er fullstendig (Jes. 1, 18). 

 
 
 

Betingelser for tilgivelse 
 
Guds tilgivelse er gratis, men gis ikke ubetinget. Tilbudet om tilgivelse blir gitt til alle 
mennesker, men for at et menneskes synder virkelig skal bli slettet ut ”som en tåke” og ”som 
en sky”, er det visse betingelser som må oppfylles: 
 
 
Betingelse 1: Omvendelse 
 

 ”Kast fra dere alle overtredelsene som dere har forbrutt dere mot, og skaff dere et 
nytt hjerte og en ny ånd! ... Jeg har ikke behag i noens død, sier Herren Gud. 
Vend derfor om, så skal dere leve.” (Esek. 18, 31). 

 
 ”Søk Herren mens Han er å finne, kall på Ham den stund Han er nær! Den 

ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige mann sine tanker. La Ham vende 
om til Herren, og Han skal forbarme seg over ham, og til vår Gud, for Han tilgir 
rikelig.” (Jes. 55, 6-7). 

 
 ”...vend om til Meg av hele deres hjerte...” (Joel 2, 12). 

 
 ”...Vend om til Meg, for Jeg forløser deg.” (Jes. 44, 22). 

 
 
Andre aktuelle skriftsteder: Ord. 28, 13; Jes. 59, 20; Klag. 3, 40; Matt. 3, 2; 4, 17; 11, 20; 18, 3, Luk. 13, 3. 5; 
Apg. 2, 38, 26, 18. 20, Åp. 3, 19. 

 
 
Omvendelse innebærer at man vender om, det vil si at man snur fullstendig rundt og begynner 
å gå en annen vei. I vår sammenheng innebærer omvendelse at man vender seg fra synd og til 
Gud, slik vi så fra sitatene ovenfor (her gjengitt med Jes. 55, 6-7): 
 
 

VENDE SEG FRA VENDE SEG TIL 

 
”...Den ugudelige må forlate sin 
 vei, og den urettferdige mann  

sine tanker...” 
 

”...La Ham vende om til Herren...” 



Det handler om å slutte med synd og å begynne et nytt liv. Et slikt nytt liv er, som vi har sett, 
mulig takket være Guds frelsesplan. Gud sier: 
 

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

 
Gud skaper lydighet, men Han verken kan eller vil tvinge den på menneskene. De må selv 
ville det. De må velge å vende seg til Gud. 
 
 
Betingelse 2: Bekjennelse 
 

 ”Hvis vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss 
syndene og renser oss fra all urettferdighet.” (1. Joh. 1, 9). 

 
 ”Den som skjuler sine overtredelser skal det ikke gå godt, men den som bekjenner 

og vender seg fra dem, skal få barmhjertighet.” (Ord. 28, 13). 
 

 ”...Når en mann eller en kvinne faller i noen av alle de syndene som mennesker 
kan gjøre i sin troløshet mot Herren, og dette mennesket blir skyldig, da skal de 
bekjenne den synden de har falt i...” (4. Mos. 5, 6-7). 

 
 
Andre aktuelle skriftsteder: 3. Mos. 5, 5; 16, 21; 26, 40-42; Sal. 32, 5; 38, 19, Dan. 9, 4; Mark. 1, 5. 

 
 
For å få tilgivelse, er det nødvendig med erkjennelse av at man har syndet og bekjennelse av 
den synden som man ønsker tilgivelse for. En person som benekter sin synd og forsøker å 
skjule den, vil heller ikke be om tilgivelse for den. Når vedkommende ikke ber om tilgivelse, 
kan han heller ikke få det. 
 
Jesus fortalte en lignelse om to menn som gikk til tempelet for å be. Begge var de syndere, og 
begge la de frem sin bønn for Gud. Den ene mannen var en fariseer, en religiøs lærer. Der han 
stod for seg selv i tempelet, ba han:  

 
”Gud, jeg takker Deg for at jeg ikke er som andre mennesker, tyver, urettferdige, 
ekteskapsbrytere, eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken. Jeg gir tiende 
av alt jeg eier.” (Matt. 18, 11-12). 

 
Den andre personen tilhørte en yrkesgruppe som var kjent for umoral og urettferdighet. Men 
denne tolleren hadde et ønske om noe annet. Han stod i tempelet med blikket vendt ned, slo 
seg på brystet som et tegn på anger og ba: 
 
 ”Gud, vær meg synder nådig.” (v. 13). 
 
Jesus konkluderte lignelsen med å si: 
 

”Denne mannen [tolleren] gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, den andre [fariseeren] 
ikke.” (v. 14). 



Tolleren var kjent som en stor synder. Fariseeren, derimot, var kjent som en from, religiøs 
mann. Men Gud kjente disse mennenes hjerter (jf. Gud og menneskenes hjerte i Del 3). De var 
begge syndere. De hadde begge behov for frelse og tilgivelse. De var begge avhengige av 
Gud. Men det var bare tolleren som ville innse det. 
 
Fariseeren i lignelsen ville ikke erkjenne at han var en synder. Han følte ikke at han hadde 
noen synder å bekjenne, og ba derfor heller ikke om tilgivelse. Følgelig forble hans synd 
hengende ved ham, og han var fortsatt like skyldig da han forlot tempelet som da han kom. 
Tolleren både erkjente og bekjente, og Gud tilgav ham. Han kunne derfor gå ”rettferdiggjort 
hjem”. Gud så på ham som om han aldri hadde begått de syndene han hadde gjort. 
 
Det står at denne lignelsen ble fortalt til ”dem som stolte på seg selv at de var rettferdige og 
som foraktet de andre”. Man er ikke alltid klar over sine holdninger, men en ydmyk 
innstilling med erkjennelse av egen utilstrekkelighet og bekjennelse av sine synder, er første 
skritt på veien både til omvendelse og til å få tilgivelse. 
 
 
Betingelse 3: Anger 
 

 ”For Du [Gud] har ikke lyst til slaktoffer – ellers ville jeg gitt det. Brennoffer har 
Du ikke behag i. Offer for Gud er en sønderbrutt ånd, og et sønderbrutt og et 
angrende hjerte – Gud, det vil Du ikke forakte.” (Sal. 51, 18-19). 

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

hjerte 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). 

 
 
Andre aktuelle skriftsteder: Job 42, 6; Sal. 34, 19; 38, 19; Jer. 8, 5-6; Matt. 5, 2-7; 21, 28-32; Luk. 17, 3-4; 
Apg. 2, 37-38, Rom. 7, 24. 

 
 
Anger henger nært sammen med omvendelse (jf. Apg. 2, 37-38). En person kan både erkjenne 
at han er en synder og bekjenne syndene for Gud og mennesker, men dersom han ikke angrer 
det han har gjort, er han like langt. Bekjennelsen i seg selv er ingen trylleformel som fjerner 
synd, men skal være et uttrykk for at man virkelig angrer det man har gjort. 
 
Ekte anger innebærer to ting:  
 

1) Man ønsker at handlingen var ugjort – ikke fordi man frykter straff, men fordi man ser 
at handlingen i seg selv er ond. 

 
2) Man ønsker ikke å gjenta handlingen. 

 
Denne formen for anger medfører et ønske om omvendelse. Når man ser synden slik den 
virkelig er – grusom og ødeleggende – ønsker man ikke lenger å ha noe med den å gjøre. Man 
velger derfor å vende seg bort fra synden og til Gud, som er den eneste som kan hjelpe (jf. 
tolleren i lignelsen). 
 
 



Betingelse 4: Tro 
 

 ”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). 

 
 ”Om Ham [Jesus] vitner alle profetene at hver den som tror på Ham, skal få 

syndenes forlatelse ved Ham.” (Apg. 10, 43). 
 
 
Andre aktuelle skriftsteder: 1. Mos. 15, 6; Mark. 1, 15; 11, 24; Joh. 1, 12; 3, 18. 36; 6, 47; 11, 25; Apg. 16, 31; 
Rom. 1, 16-17; 4, 5. 9-12. 24; 10, 4. 9; Gal. 2, 16; Ef. 1, 19; 1. Tess. 4, 14; 1. Tim. 4, 10; Hebr. 11. 

 
 
I vårt språk brukes ordet tro oftest om noe man ikke er helt sikker på, som en motsetning til å 
vite. Men Bibelen beskriver det den kaller tro som ”full tillit til det en håper på, 
overbevisning om det en ikke ser” (Hebr. 11, 1). Det handler om å stole på Gud og på at Han 
vil gjøre det Han har sagt. 
 
Tro på Jesus, ikke bare som verdens Frelser, men som vår personlige Frelser, er nødvendig 
både for å få og for å ta imot Guds tilgivelse. Vi må stole på at Gud har gitt oss en 
Stedfortreder som også vil bære våre synder, og vi må overgi både våre synder og oss selv til 
Ham. 
 
Når vi har overgitt våre synder til Jesus, kan vi være sikre på – dvs. ha ”full tillit til” og 
”overbevisning om” – at Han vil tilgi syndene. Hvorfor? Fordi Han har sagt det. Dette er tro. 
Det dreier seg ikke om gode følelser eller om å tenke en bestemt tanke mange nok ganger, 
men om å ta Gud på ordet. Det er å stole på at Gud vil gjøre som Han har sagt. 
 
Også tro henger sammen med omvendelse og bekjennelse. Når man stoler på at Gud både vil 
og kan tilgi, vet man at man kan vende seg til Ham når man har syndet. Man vender seg til 
Ham i tro og bekjenner sine synder. Troen gir så overbevisning om at Gud har tilgitt. Gud ser 
i stedet på Jesus som om det var Han som hadde gjort den aktuelle synden, og Han ser på den 
angrende synderen som om vedkommende aldri hadde syndet. Dette skaper den indre freden 
som Bibelen omtaler: 
 

”Da vi altså er blitt rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus 
Kristus.” (Rom. 5, 1). 

 
 
Andre aktuelle skriftsteder: Luk. 1, 79; 2, 14; 7, 50; 8, 48; Joh. 14, 27; 16, 33; Apg. 10, 35-36; Rom. 8, 6; 14, 
17; 15, 13; Gal. 5, 22; Ef. 6, 15; Fil. 4, 7; 2. Tess. 3, 16; 1. Joh. 4, 17-18. 

 
 
 

En forandring av livet 
 
Alle disse betingelsene (pkt. 1-4) henger sammen. Det er riktig at man er frelst av tro alene, 
ettersom man ikke kan gjøre noe for å frelse seg selv. Det eneste man kan – og må – gjøre, er 
å ta imot den frelsen som Gud tilbyr. Og den eneste måten som man kan ta imot denne gaven 
på, er i tro, det vil si i tillit til at Gud har gjort og vil gjøre det Han har sagt (jf. pkt. 4). 



Men man kan ikke tro til frelse uten samtidig å angre, bekjenne og omvende seg. Dersom ikke 
troen medfører et nytt liv, kaller Bibelen den for død (Jak. 2, 17). Samtlige fire betingelser 
(pkt. 1-4) må oppfylles. Når dette skjer, vil det nødvendigvis påvirke liv og væremåte. 
Årsaken er at Guds frelsesplan innebærer mye mer enn bare Jesu stedfortredende død og 
tilgivelse for synder. Den innebærer også frelse fra synd (jf. Når Gud forandrer hjertet i Del 
3). 
 
Et menneske som ønsker å slutte å synde (jf. pkt. 3 om anger), blir ikke overlatt til seg selv for 
å kjempe imot fristelser og falle i synd igjen og igjen. Dette ville være resultatet dersom 
vedkommende forsøkte å stå imot synden på egenhånd. Jesus selv brukte et kjent bilde fra 
samtiden for å illustrere dette, nemlig slaveriet: 
 
 ”Den som gjør synd, er syndens trell.” (Joh. 8, 34). 
 
På samme måte som en slave (trell) ikke kan gjøre det han selv vil, men må gjøre det hans 
herre bestemmer, er et menneske på grunn av syndefallet underlagt syndens makt (se også Del 
2). Jesus forklarer deretter hvordan Han selv, som menneskenes Frelser og Stedfortreder, også 
har løsningen på dette problemet: 
 
 ”Hvis Sønnen gjør dere fri, da blir dere virkelig fri.” (v. 36). 
 
Gud har kjøpt menneskene tilbake til seg selv (se ...men prisen var høy). Han kjøper dem også 
fri fra ”syndens trelldom”, slik at de i stedet for å være slaver under synden, kan tjene Ham. 
Guds frelse innebærer derfor både tilgivelse for synder og en forandring av livet: 
 

 ”...Jeg skal rense dere fra alle deres urenheter og fra alle deres avguder. 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...” (Esek. 36, 25-27). 

 
 ”...Jeg skal legge Min lov i deres indre og skrive den på deres hjerter... Jeg skal 

tilgi deres misgjerning, og deres synd skal Jeg ikke minnes mer.” (Jer. 31, 33-34). 
 

 ”Så om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er 
blitt nytt. Men alt dette er av Gud, Han som forlikte oss med seg selv ved Jesus 
Kristus...” (2. Kor. 5, 17-18). 

 
 ”For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med Ham for at 

syndelegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være treller under 
synden.” (Rom. 6, 6). 

 
 ”Men Gud være takk! Selv om dere har vært treller under synden, er dere nå av 

hjertet blitt lydige mot den lærdomsform som dere ble overgitt til. Og etter at dere 
ble satt fri fra synden, ble dere tjenere for rettferdigheten...” (Rom. 6, 17-18). 

 
 
Andre aktuelle skriftsteder: Rom. 8, 1-4; 1. Kor. 6, 9-11; Ef. 2, 1-10; 3, 19-20; 4, 21-24; Fil. 1, 10-11; Kol. 1, 
10; 3, 5-10; Tit. 3, 3-7; 1. Joh. 3, 4-9; Jud. 1, 24.   

 
 
 



Oppsummering: 
  
 Tilgivelsen er gratis, men forutsetter omvendelse, bekjennelse, anger og tro på Jesus som ens personlige 
Frelser. 
  
 Mennesket blir frelst ved tro alene (Rom. 1, 17; Ef. 2, 8). Det kan ikke gjøre noe for å frelse seg selv. Men 
troen må medføre en forandring av livet, ellers regnes den som ”død” eller ikke-eksisterende (Jak. 2, 17). 
 
 Selve forandringen av livet er det Gud som står for (Jer. 31, 33; Esek. 36, 27; 2. Kor. 5, 17-18). Men den kan 
kun finne sted dersom mennesket velger å ta imot Guds frelsestilbud og overgir seg til Ham. 
 
 Guds frelsestilbud innebærer både tilgivelse for synder man har begått, og frelse fra synd – det vil si frihet fra 
”syndens trelldom”, som Bibelen kaller det (Joh. 8, 36; Rom. 6, 17-18). 

 
 
 
 

”Men siden dere nå er blitt satt fri fra synden og er blitt tjenere  
for Gud, da høster dere frukt som fører til helliggjørelse, en frukt  
som har evig liv som mål. For syndens lønn er døden, men Guds  

nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.”  
(Rom. 6, 22-23) 

 
  
 


