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Etterord

 Å være rettferdig og gjøre rettferdig – alt handler om dette. Fra den første 
til den siste av Bibelens bøker, er det dette som står i sentrum. Enhver bibeltekst 
og ethvert tema som bibelens forfattere drøfter, må forstås i dette lys. – Hvordan 
kan Gud rettferdiggjøre syndere uten å bryte sitt eget grunnleggende prinsipp om 
rettferdighet og rettferdig dom? Det er svaret på dette spørsmålet bibelens forfat-
tere forsøker å forklare, og som vi kanskje aller best finner oppsummert i kjerne-
teksten fra Romerbrevet:

”Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uten noen lov, den rettferd-
ighet som er bevitnet av loven og profetene. Det er Guds rettferdighet 
ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. For det er ingen 
forskjell, for alle har syndet og mistet Guds ære. Men de blir rettfedig-
gjort 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)

 Rettferdiggjørelsen – erklæringen av den skyldige som uskyldig – var ikke 
et nytt fenomen som oppstod i den kristne tidsalder. Nei, både ”loven og profet-
ene”, de sentrale gammeltestamentlige skriftene, vitnet om den. Allerede før vår 
verden ble skapt, hadde Gud utformet den planen som ville frelse menneskeheten 
dersom den falt i synd (jf. 1. Pet. 1, 20). I himmelen hadde kjeruben Satan gjort 
opprør mot Gud. En rekke av englene hadde fulgt ham. Spørsmålet var nå: Ville 
menneskene gjøre det samme? I sin allvitenhet visste Gud hva som kom til å finne 
sted på jorden (jf. Jes. 48, 3-6). Likevel valgte Han å skape vår verden. I Jobs bok 
fortelles vi at ”morgenstjernene var sammen i jubel, og alle Guds sønner ropte av 
fryd” da jorden ble skapt (Job 38, 7). Gleden i himmelen var uvitende om alt det 
Guds Sønn en dag kom til å måtte lide for menneskenes skyld. Men Faderen visste. 
Han hadde allerede gitt sin enbårne Sønn (jf. Joh. 3, 16; Åp. 13, 8).
 Da de første menneskene valgte å spise fra det eneste treet i Eden som 
Gud hadde sagt at de ikke måtte røre, valgte de synden og dens opphavsmann i 
stedet for sin kjære Skaper. Men Gud lot dem ikke forgå i sin synd. Frelsesplanen 
var allerede klar. Nå valgte Han å åpenbare den for dem. Den første leksjon fant 
sted allerede i Eden. Det uskyldige dyret som ble drept for at menneskenes naken-
het skulle bli dekket over, var det første vitnesbyrd om at Gud hadde utsett seg en 
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Stedfortreder som ville fjerne de konsekvenser som synden hadde medført. Det 
skulle komme en fra ”kvinnens ætt”, en som skulle knuse slangens makt og forløse 
den fortapte menneskeheten (jf. 1. Mos. 3, 15). Guds Sønn skulle bli menneske, og 
som menneske skulle Han både lide og dø, men også seire på våre vegne (jf. Hebr. 
2, 14-16; Åp. 12, 11). 
 Hele himmelens fokus var nå rettet mot denne verden og gjennomføring-
en av frelsesplanen (jf. 1. Pet. 1, 12; Åp. 12, 12). Like fullt var det Guds vilje at 
menneskene – de som stod i sentrum for det hele – skulle få kjennskap til frels-
en. Offerdyret var her et sentralt virkemiddel. Men selv om Guds tale hadde vært 
tydelig, tok det ikke lang tid før mennesker begynte å forvanske Hans ordning. ”De 
som lever etter kjødet, retter sinnet etter det som hører kjødet til,” skriver Paulus 
(Rom. 8, 5). Slik har det vært siden syndefallet. Den falne menneskenaturen har 
stått i opposisjon til Gud og Hans prinsipper for rettferdighet. ”Kjødets sinnelag er 
fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke inn under Guds lov, og har heller ikke 
evne til å gjøre det,” fortsetter Paulus (Rom. 8, 7-8). Mennesket har av naturen ikke 
noe ønske om å overgi seg til Gud. Et godt eksempel på dette finner vi allerede hos 
Kain. Han ønsket seg Guds velsignelser, men var ikke villig til å følge frelsesveien. 
Hans offergave til Gud var ikke et stedfortredende offerlam, men et offer av mark-
ens grøde – et produkt av hans eget arbeid som han håpet ville sikre ham Guds 
gunst og velvilje. Men Kains offer kunne ikke utrette noe, men gav i stedet en feil 
fremstilling av Guds rettferdighet og frelsesplanen. Gud kunne derfor ikke se på 
det med velbehag (jf. 1. Mos. 4, 3-7).
 Kains offer var ikke den eneste forvanskingen av den ordning Gud hadde 
innført for å illustrere frelsesplanen. I århundrene som fulgte ble utallige varianter 
av dyreofringer utført, til og med menneskeofringer. Men noe slikt hadde Gud 
aldri bedt om. Ingen av disse ofringene var til Hans velbehag. Ulike folkeslag ofret 
til sine selvlagede guder. Deres motiv var ofte det samme som Kains – ønsket om 
å oppnå guddommelig gunst og velsignelser uten å ta avstand fra kjødet og dets 
syndige sinnelag. De hadde ikke noe reelt ønske om å forsone seg med Gud.
 Likevel lot ikke Gud menneskeheten bli overlatt til seg selv. En rekke 
spesielle hendelser ble brukt for å gi lys i det åndelige mørket. Vannflommen og 
ødeleggelsen av Sodoma og Gomorra er to kjente eksempler (jf. 1. Mos. 6-7; 19). 

”Siden barna har del i kjød [gr. sarx], fikk Han selv del i det på 
samme måten, for at Han ved døden skulle ta makten fra ham som 
hadde dødens makt – det er djevelen... Derfor måtte Han bli gjort 
lik sine brødre i alle ting, for at Han kunne være en barmhjertig 
og trofast Yppersteprest i alt som angår forholdet til Gud, slik at 
Han kunne gjøre soning for folkets synder. For ved det at Han selv 
har lidd og blitt fristet, kan Han hjelpe dem som blir fristet.” 

                       (Hebr. 2, 14. 17-18)
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Dette var to svært dramatiske begivenheter som for det første vitnet om den alvor-
lige konsekvensen av synd og manglende vilje til omvendelse. Men like mye vitnet 
de om Guds tålmodighet og kjærlighet. Syndens konsekvens, døden, ville en dag 
komme (jf. 1. Mos. 2, 16-17). Men Gud hadde gitt verden en nådetid slik at frel-
sesplanen kunne bli gjennomført. Derfor, og kun derfor, bar Han over med deres 
synder (jf. Rom. 3, 25). 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.” (2. Pet. 3, 9)

 Kong Salomo har imidlertid på en treffende måte påpekt en av de negative 
konsekvensene ved dette: 

”Siden dommen over den onde gjerning ikke straks blir fullbyrdet, blir 
hjertet til menneskenes barn bare fylt av ønsket om å gjøre ondt.” (Fork. 
8, 11)

 Men denne sjansen var Gud likevel villig til å ta, nettopp fordi Han elsket 
så høyt (jf. Joh. 3, 16). Den kampen som startet mellom Gud og Satan i himmelen, 
fortsatte på jorden (jf. Åp. 12, 7-9. 12). I praksis ble dette en kamp mellom ”kvin-
nens ætt” og ”slangens ætt” – mellom menneskene og de falne engler; mellom de 
mennesker som valgte Guds side, og de som valgte å følge Hans fiende. Satan for-
søkte å gjøre mørket omkring menneskene tykkere ved å fremstille utallige ritualer, 
offerhandlinger og alternative frelsesveier. Gud på sin side lot lyset skinne stadig 
klarere og sterkere. Kunnskapen om frelsesplanen skulle ikke bli borte fra jorden.

”Husk på de første ting, som er evighet, for Jeg er Gud, og det er 
ingen annen. Jeg er Gud, og det er ingen som Jeg. Jeg forkynner 
fra begynnelsen og avslutningen, fra den første tid og det som 
ennå ikke er skjedd. Jeg sier: ”Mitt råd skal stå fast, og Jeg vil 
gjøre alt etter Mitt velbehag.”” 

     (Jes. 46, 9-10)

 En enkel måte Gud snart valgte å illustrere frelsesplanen på, var gjennom 
utvelgelsen av Abraham og de løftene som ble gitt til ham. Abraham ble bedt om 
å forlate sitt hjemland, et land der synd og avgudsdyrkelse dominerte. Uten å vite 
hvor han skulle, dro Abraham ut i tillit til Gud (jf. Hebr. 11, 8). Landet som Gud 
hadde lovet å gi ham og hans etterkommere i arv, ble brukt som et bilde på den 
nye jord Gud en gang ville skape når frelsesplanen var blitt fullført. På samme måte 
som Gud kalte Abraham til å forlate sitt tidligere liv og legge ut på en vandring med 
Gud mot det lovede land, kaller Gud hvert eneste menneske til å forlate sitt liv i 
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synd (omvendelse) og følge Hans ledelse (overgivelse), slik at han eller hun kan bli 
en innbygger i herlighetens rike (frelse). Det var dette ”fedrelandet” som Abraham 
og andre troende i gammel tid søkte og lengtet etter, ikke de jordiske bildene (jf. 
Hebr. 11, 14. 16). 
 En enda sterkere illustrasjon på utfrielsen fra synd og død, ble gitt gjen-
nom israelittenes utfrielse fra Egypt. Da dommen over Egypt og dets guder ble 
fullført med den tiende plagen, var det et helt folk Gud hadde valgt seg ut. Han 
kalte dem sitt folk, og Han ville lede dem mot det lovede land. Et viktig pedagogisk 
poeng i denne illustrasjonen var hvordan Gud utvalgte sitt folk. Alle Abrahams 
etterkommere hadde fått tilbud om utfrielse og en arv i løftelandet. Men det var 
kun de som fulgte frelsesveien – de som lot blodet fra påskelammet, symbolet på 
den kommende Stedfortrederen, strykes over sine dørkarmer – som ville bli spart 
for den siste plagen. De øvrige ville bli dømt på lik linje med egypterne (jf. 2. Mos. 
12, 12-15). Slik ble et av de mest grunnleggende prinsipper i frelsesplanen under-
streket: Tilbudet om frelse er rettet mot alle mennesker, mot alle som har syndet. 
Men kun de som tar imot denne gaven – i hele dens fylde –, vil bli frelst (jf. Rom. 
2, 11-13). Som Jesus senere sa:

”Mange er kalt, men få er utvalgt.” (Matt. 22, 14)

”Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port og bred er 
den vei som fører til fortapelsen, og det er mange som går inn 
gjennom den. For trang er den port og smal er den vei som fører 
til livet, og det er få som finner den.” 

             (Matt. 7, 13-14)

 Utgangen fra Egypt er kanskje den mest illustrerende fremstillingen av 
hvordan Gud forløser den fortapte menneskeheten. Men det handler ikke bare om 
hvordan Han utfrir et folk. Hele historien om utfrielsen fra Egypt, ørkenvandring-
en, Guds stadige ledelse og til slutt overtakelsen av det lovede land, er en illustra-
sjon på det enkelte menneskes vei til frelse. Historien kan derfor lære oss mye om 
hvordan Gud velger å lede oss personlig. Noen ganger tillater Han ugunstige om-
stendigheter å inntreffe nettopp fordi vi ikke er beredt til å innta det lovede land 
– ennå. Vi kan tro at vi tilhører Guds folk, men i virkeligheten kan vi mangle den 
nødvendige omvendelse og overgivelse som gjør at Han kan fullføre alle frelses-
planens deler i oss (jf. Jer. 31, 31-34). Kunnskap om sannheten har aldri vært nok. 
På grunn av vantro kom de fleste som dro ut fra Egypt, aldri inn i det lovede land 
(jf. Hebr. 3, 14-4,2).
 Etter at Gud hadde ledet israelittene ut fra Egypt, gav Han dem de to 
ordningene som aller tydeligst kom til å illustrere frelsesplanen. Både helligdoms-
tjenesten, med dens gjenstander og daglige tjeneste, og de syv årlige høytidene var 
virkningsfulle vitnesbyrd om den nødvendige rettferdiggjørelsen og helliggjørels-
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en av syndige mennesker. I helligdomstjenesten ble dyreofringene satt i system. 
Samtidig ble stedfortrederens død plassert i en større sammenheng. Frelsesplanen 
innebar nemlig mye mer enn dette offeret. Den innebar også en prestetjeneste. 
Menneskene trengte en mellommann mellom seg og Gud. Det var denne mellom-
mannen Gud hadde fremstilt for Jakob som en stige som gikk fra himmelen og helt 
ned til jorden (jf. 1. Mos. 28, 12-13). Frelseren var det fullkomne bindeledd mellom 
den falne menneskeheten og den evig rettferdige Gud (jf. Joh. 14, 6).
 Utformingen av helligdommen med dens mest sentrale inventarer gav en 
tosidig illustrasjon. På den ene siden fremstilte den de ulike fasene av frelsesplanen 
– de forskjellige tjenestene Guds Sønn ville utføre, først på jorden (forgården) og 
siden i himmelen (i Det hellige og Det aller helligste), for å fullbyrde frelsen. På den 
andre siden viste helligdommen hvordan den nødvendige helliggjørelsesprosessen 
kunne finne sted. Helligdommen og tjenesten der var således Guds billedbok. Isra-
elittene skulle ta den med seg under ørkenvandringen, og når de omsider slo seg 
ned i Kanaan, skulle de la denne boken være en åpen illustrasjon for nye genera-
sjoner og andre folkeslag (jf. 5. Mos. 4, 5-6). Det samme gjaldt de årlige høytidene. 
På en enkel måte gav disse en detaljert fremstilling av hva Gud ville gjøre for alle 
folkeslag – slik at de kunne bli frelst. 
 Med tiden sendte Gud også en rekke direkte budskaper til folket gjennom 
sine tjenere, profetene. Disse ble formidlet muntlig til samtiden, men også skrevet 
ned for ettertiden. Her var både budskap om fremtiden (profetier), advarsler og 
sterke oppfordringer til omvendelse. Sentralt stod hele tiden spørsmålet om frelse 
og Guds rettferdighet. De valg den enkelte gjorde her i livet, var avgjørende for 
fremtiden. Syndens lønn var fortsatt døden, men Gud ønsket å gi dem det evige liv 
i gave (jf. Rom. 6, 23).

”Siden det gjenstår et løfte om å komme inn i Hans hvile, så la oss 
derfor frykte så ikke noen av dere skal vise seg å være det foruten. 
For evangeliet ble også forkynt for oss slik som det ble for dem. 
Men ordet som de hørte, ble ikke til noen nytte for dem, fordi det 
ikke ble knyttet sammen med troen i dem som hørte det.” 

     (Hebr. 4, 1-2)

”Jerusalem, Jerusalem, hun som dreper profetene og steiner 
dem som er sendt til henne! Hvor ofte ville Jeg ikke samle dine 
barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene sine, 
men dere ville ikke...” 
     (Matt. 23, 37)
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 Helligdomstjenesten og dens seremonier var i flere århundrer talende 
symboler i en verden der stadig nye ideer og frelsesveier så ut til å dominere. Da 
tiden kom for at de virkelige begivenhetene i frelsesplanen – de som tilhørte den 
rette ordningen – skulle gjennomføres, mistet helligdomstjenesten og seremonil-
ovene sin funksjon. Fortsatt kan de lære oss mye om hva frelsesplanen går ut på, 
men å gjennomføre dem har ikke lenger noen hensikt. Seremoniloven skulle ikke 
lenger være menneskenes tuktemester eller oppdrager (gr. paidagogos). I stedet 
skulle de forholde seg til det som faktisk hadde skjedd. Grunnlaget for deres tro 
skulle være de vitnesbyrd som var gitt om dette i de gammeltestamentlige og ny-
testamentlige skriftene.

”Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og Jesus Kris-
tus selv er hovedhjørnesteinen.” (Ef. 2, 20)

 Jesus, Guds enbårne Sønn, hadde tatt på seg menneskenes synd og skyld. 
Til den fastsatte tid hadde Han lidd døden i deres sted. Rettferdighetens prinsipp 
var blitt oppfylt. De mennesker som hadde takket ja til Guds frelsestilbud, fikk ved 
denne begivenhet sin rettferdiggjørelse stadfestet. Gjennom Hans oppstandelse 
fikk de også sin egen oppstandelse stadfestet. Selv om de kom til å bli lagt til hvile i 
graven, kunne det likevel skje med håp. Som Peter skriver: 

”Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, Han som etter sin rike 
miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse 
fra de døde, til en arv som er uforgjengelig, uten flekker og uvisnelig, 
som er oppbevart i himmelen for dere...” (1. Pet. 1, 3)

”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)

 Etter sin oppstandelse startet Jesus en tjeneste som menneskenes Mellom-
mann og Yppersteprest i den himmelske helligdom. Denne tjenesten var nødven-
dig for å fullbyrde rettferdiggjørelsen av det enkelte menneske. Utfrielsen av isra-
elittene fra Egypt kan lære oss mye om dette. Den dommen som fant sted under 
den tiende plagen, innebar to ting. For dem som tok imot Guds frelsestilbud – de 
som fulgte Hans frelsesvei – innebar dommen en frifinnelse. Det gav grunn til 
stor glede. For de andre representerte den derimot en iverksettelse av den varslede 
straffen. På samme måte vil domsprosessen som nå foregår i himmelen, både lede 
til frifinnelse og straff (jf. Fork. 3, 17). Alle som siden syndefallet har tatt imot Guds 
frelsestilbud, vil bli frifunnet. Gud vil i dommen erklære dem som rettferdige (gr. 
dikaioo). Ingen vil derfor kunne anklage dem for de synder som en gang ble begått. 
For de andre vil dommen derimot stadfeste deres skyld, og straffen, den syndens 
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lønn som i så mange år er blitt utsatt, vil bli iverksatt.
 Hvordan kan vi så betrakte rettferdiggjørelsen? Som et praktisk eksempel 
kan vi se for oss den verste forbryter. Det er neppe vanskelig å tenke på noen som 
fyller oss med gru og et ønske om rettferdig straff. Vi kan se for oss at denne per-
sonen innser sin synd, angrer, omvender seg og tar imot Jesus som sin personlige 
Frelser. I Guds øyne vil han da bli ansett som rettferdig. Jesus har båret skylden for 
den grusomme handling han begikk. I hans sted led Han døden, slik at rettferdig-
hetens prinsipp ble oppfylt. Hva vi enn måtte ha lyst å komme med av anklager mot 
dette mennesket, vil de ikke lenger kunne regnes som rettmessige. Gud har rett-
ferdiggjort ham – erklært ham som rettferdig (gr. dikaioo). Gud anser ham nå som 
uskyldig, og våre anklager vil dermed bli falske. Vi kan ganske enkelt ikke anklage 
ham for noe av det han har gjort. Hvis vi ønsker oss et mer konkret eksempel her, 
kan vi ta for oss Paulus. For de første kristne var han en slik person (jf. Apg. 9, 13-
14. 21; Gal. 1, 13). Men han omvendte seg og han ble rettferdiggjort. I Guds øyne 
er han rettferdig.
 Det samme gjelder for oss. Kanskje har vi aldri gjort slike handlinger som 
den personen vi valgte oss som eksempel ovenfor. Men synd er synd, enten den er 
liten eller stor. Dersom vi ser den i lyset av Guds rettferdige lov, vil den alltid bli 
stor, ettersom den er et uttrykk for opprør mot Ham. Men dersom vi angrer vår 
synd, omvender oss og tar imot Jesus som vår personlige Frelser, vil vi i Guds øyne 
blir betraktet som rettferdige (jf. 1. Joh. 1, 8-9). Han har rettferdiggjort oss! Derfor 
kan vi som Paulus si: 

”...Hvis Gud er for oss, hvem kan da være imot oss? Han som ikke sparte 
sin egen Sønn, men gav Ham for oss alle, hvordan skal Han kunne an-
net enn å gi oss alle ting med Ham? Hvem vil komme med anklage mot 
Guds utvalgte? Det er Gud som rettferdiggjør [gr. dikaioo]. Hvem er 
den som fordømmer? Det er Kristus som døde, ja, mer enn det, som 
også er oppstått, som også sitter ved Guds høyre hånd, og som også går 
i forbønn for oss.” (Rom. 8, 31-34)

 Kun den frelsesplanen som Gud utformet før vår verden ble skapt, gjør en 
slik rettferdiggjørelse mulig. 

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

 Derfor var det ikke nok med bare et stedfortredende offer. Jesu for-
bønnstjeneste, den undersøkende dommen og de tusen årene der de frelste får 
del i resultatet fra den, er alt sammen nødvendig – både for å avgjøre det enkelte 
menneskes skjebne og for å stadfeste Guds rettferdighet. For oss blir dommen en 
ankesak. Vi er allerede dømt skyldige på grunn av den synden vi har begått (jf. 5. 
Mos. 27, 26; Joh. 3, 18). Men i ankesaken kan vi bli frikjent – dersom vi ønsker 
det. Vi kan seire ”i kraft av Lammets blod” (Åp. 12, 11). For Gud er dommen en 
renvaskelse. Han er anklaget for å være urettferdig (jf. 1. Joh. 1, 10). Men Han vil bli 
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frikjent. Den fullkomne frelsesplanen har for alltid stadfestet at Gud er rettferdig.
 Utallige bibeltekster har forsøkt å skildre storheten i Guds frelsesplan. En 
av de beste beskrivelsene finner vi i profeten Jesajas bok. I denne teksten, som godt 
kan kalles en lovprisning til Gud, fremstilles både hvordan vi på grunn av vår synd 
er kommet under Guds vrede, og hvordan Han er den som likevel kommer til oss 
med trøst, frelse og håp. Teksten viser hvordan dette er en kilde til stor glede, en 
glede som er beregnet på hele verden. Flere århundrer før Guds Sønn døde på 
korset, forkynte Jesaja evangeliet om frelsen:

”På den dagen skal du si: Herre, jeg priser Deg. Selv om Du var vred på 
meg, er Din vrede vendt bort, og Du trøster meg. Se, Gud er min frelse, 
jeg er tillitsfull og frykter ikke. For Herren, Herren, er min styrke og 
lovsang. Han ble meg til frelse. Dere skal øse vann med glede av frelsens 
kilder. På den dagen skal dere si: Pris Herren, påkall Hans navn! Gjør 
Hans gjerninger kjent blant folkene, forkynn at Hans navn er opphøyet. 
Lovsyng Herren, for Han har gjort storverk. Gjør det kjent over hele 
jorden! Rop av fryd og jubel, du som bor på Sion, for stor er Israels 
Hellige midt iblant deg.” (Jes. 12, 1-6) 

”Trøst, trøst Mitt folk, sier deres Gud. Tal kjærlig til Jerusalem, 
og rop til henne at hennes strid er fullført, at hennes misgjern-
ing er godtgjort...”
      (Jes. 40, 1-2)

 –”Selv om Du var vred på meg, er Din vrede vendt bort, og Du trøster 
meg.” Slik er Guds rettferdiggjørelse. –”Se, Gud er min frelse, jeg er tillitsfull og 
frykter ikke.” En slik tillit kan vi derfor alle ha til Gud, på samme måte som Abra-
ham og de israelittene som Han ledet ut fra trelldommen i Egypt. Vi kan alle nå 
frem til det lovede land – dersom vi er villige til å forlate vårt gamle liv, overgi oss 
til Ham og følge Ham. Hele veien. Når tiden er inne, vil vi da kunne si som Paulus:

”Jeg har stridd den gode strid, jeg har fullført løpet, jeg har bevart tro-
en. Til slutt, så er det da gjort ferdig en rettferdighetens krone for meg, 
den som Herren, den rettferdige Dommer, skal gi meg på den dagen, 
og ikke bare til meg, men til alle som har elsket Hans åpenbarelse.” (2. 
Tim. 4, 7-8)

Etterord



Å være rettferdig og gjøre rettferdig
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