
KAPITTEL 6 

Synd og lidelseSynd og lidelseSynd og lidelseSynd og lidelse 
 
Hvorfor...? 
 
Et spørsmål som mange stiller seg, er om det er en direkte sammenheng mellom synd og lidelser, i den betydning 
at lidelsen er en slags straff for den synden man har begått. Særlig mennesker som er blitt rammet av alvorlig 
sykdom , tap eller ulykke, stiller gjerne spørsmål om årsaken til at de ble rammet. Noen spør: ”Hva galt har jeg 
gjort for å fortjene dette?” eller ”Jeg har aldri gjort noe galt mot noen. Hvorfor skal jeg da bli rammet av dette?”  
 
Slike spørsmål kan være vanskelige å besvare. For det første vet man ikke hvordan personen egentlig tenker og 
føler om saken eller hvordan vedkommende vil reagere på et eventuelt svar. For det andre kan et godt svar være 
vanskelig å finne. 
 
Av og til kan man fornemme en anklagende undertone i slike spørsmål. Det er som om en indirekte anklage 
rettes mot Gud. Det egentlige budskapet er kanskje: ”Hvorfor tillater Gud at dette skjer meg?” eller ”Hvorfor vil 
Gud straffe meg?” Bak begge disse spørsmål ligger en forestilling om en gud som verken er kjærlig, tilgivende 
eller barmhjertig. Anklagene rettes mot en gud som ikke ser ut til å bry seg om det mennesket som lider: ”Han 
kan da umulig elske meg siden han tillater at jeg har så store lidelser...” Anklagene rettes mot en gud som er 
hevngjerrig og ønsker å straffe menneskene når de gjør noe han ikke liker: ”Hva gjorde jeg galt nå, siden Gud 
straffer meg på en slik forferdelig måte?” 
 
Slik var de greske gudene. Det finnes en rekke myter som forteller hvordan mennesker og andre vesener ble 
straffet av gudene fordi de hadde gjort noe ulovlig eller noe som gudene ikke likte. Ett eksempel er Prometheus. 
Da himmelguden Zeus straffet menneskene med å ta fra dem ilden og dermed muligheten til å lage mat og varme 
seg, stjal Prometheus ilden tilbake til dem. Som straff lenket Zeus ham til toppen av et fjell og lot en ørn hakke 
leveren hans til blods for evig tid.  
 
Et annet eksempel er Tantalos. Han stjal fra gudene og lurte dem til å spise sin egen sønn for å teste deres 
allvitenhet. Derfor ble han dømt til evig pine i dødsriket: Når han forsøkte å drikke vann, trakk vannet seg bort 
fra ham, og når han forsøkte å gripe en frukt, førte vinden grenene utenfor rekkevidde.  
 
Atlas ble straffet for sin motstand mot gudene med å bære himmelhvelvingen på sine skuldre for all fremtid. Et 
annet kjent eksempel fra den greske mytologien er kongen Sisyfos, som ble dømt til å rulle en stor stein opp på et 
fjell. Hver gang han var nær ved å nå målet, mistet han grepet og måtte begynne på nytt. Slik straffet de greske 
gudene ham for hans lureri og ulike ugjerninger. 
 
Bibelens Gud er annerledes. Vi har tidligere sett på en rekke skriftsteder som tydelig viser oss at Gud elsker alle 
mennesker, er tålmodig med syndere og ønsker både å tilgi og å velsigne dem. Vi har også sett hvordan dette har 
vist seg i praksis gjennom måten Han har behandlet mennesker på opp gjennom historien.  
 
Det sterkeste beviset på at Gud er kjærlighet, finner vi i frelsesplanen. Da menneskeheten falt i synd, gjorde den 
et aktivt opprør mot Ham. Likevel valgte Gud å iverksette frelsesplanen, og det er Han som står bak ethvert ini-
tiativ som fører mennesker til omvendelse og frelse (jf. Joh. 6, 40. 44).  
 
Frykt for Gud er en av syndens mange konsekvenser. Før syndefallet hadde Adam og Eva hatt samfunn med Gud 
i Edens hage, og Han hadde samtalt med dem (se f.eks. 1. Mos. 2, 16-17. 19). Samværet gav kun glede. Men 
etter at de hadde syndet mot Gud, forsøkte menneskene å gjemme seg for Ham da de hørte Hans stemme:  
 

”De hørte lyden av Herren Gud som gikk omkring i hagen på den svale tiden av dagen, og Adam og 
hans hustru gjemte seg for Herren Guds åsyn mellom trærne i hagen.  
 
Da kalte Gud på Adam og sa til ham: ”Hvor er du?” 
 



Han svarte: ”Jeg hørte stemmen Din i hagen, og jeg ble redd fordi jeg var naken, så jeg gjemte meg.”” 
(1. Mos. 3, 8-10). 

 
Selv om Gud utelukkende hadde gjort godt mot dem, hadde synden forandret menneskenes oppfatning av Gud. 
Da de hørte Hans stemme, så de ikke lenger for seg den kjærlige Gud som utelukkende ville dem vel. De fryktet 
Ham og ville gjemme seg for Ham. Men det var menneskene som var blitt forandret ved syndefallet. Gud var 
fortsatt den samme. 
 
Menneskene hadde syndet mot Gud. Likevel var det Han som tok initiativ for å få kontakt med dem, selv om de 
ikke ønsket mer kontakt. Det var Han som kalte på Adam og spurte: ”Hvor er du?” Da Han fikk kontakt med 
menneskene, introduserte Han frelsesplanen for dem, og Han gav dem løfte om en Frelser (1. Mos. 3, 15). Gud 
var stadig den samme, kjærlige Skaperen, og Han var villig til å betale en umåtelig høy pris for å få gjenløst den 
fortapte menneskeheten. 
 
Gud hadde advart menneskene mot å gjøre opprør. Synd ville kun føre med seg ulykke og nød. Da menneskene 
likevel valgte å gjøre opprør, ble frelsesplanen iverksatt for å frelse dem fra syndens endelige konsekvens, den 
evige død. Men selv om menneskene takket ja til Guds frelsestilbud, brakte synden en rekke alvorlige konse-
kvenser inn i verden. Egenkjærlighet, selviskhet, frykt, sykdommer, nød, sorg, død, savn, smerte, løgn, uvisshet, 
forvirring, utrygghet, tilbøyeligheter til det onde, urettferdighet og et forvrengt bilde av Gud – dette er bare noen 
eksempler på forhold som har fylt verden med lidelse og ulykke. Men ingenting av dette var etter Guds ønske. 
Han hadde skapt en verden der alt var ”overmåte godt” (1. Mos. 1, 31). Synd, lidelse, sykdom, sorg og død er 
ikke en del av Guds vilje.   
 
 
En ny start  
 
Noen hundre år etter syndefallet var det kun et fåtall av datidens mennesker som ønsket å si ja til Gud og Hans 
frelsesplan, og som ønsket å leve i samsvar med Hans lov. På grunn av syndens utbredelse, var det vanskelige 
forhold for menneskene på jorden, og det var smertefullt for Gud å se på det hele. Bibelen beskriver det på 
følgende måte: 
 

”Da så Herren at menneskets ondskap var stor på jorden, og at hver hensikt i hans hjertes tanker bare 
var ond hele dagen. Herren angret at Han hadde gjort menneskene på jorden, og Han ble sorgfull i sitt 
hjerte.” (1. Mos. 6, 5-6). 

 
Enhver synd, sorg eller smerte som tynger et menneske, tynger Gud. Den tilstand som var i verden på Noahs tid, 
var så ille at Gud angret at Han hadde skapt mennesket. For å sette en stopper for det hele, bestemte Gud seg for 
å utslette verden med en vannflom og la verden begynne på nytt. Fordi Han elsket menneskene så høyt, ville Han 
ennå vente en stund samtidig som Han forsøkte å kalle dem til omvendelse. Men når nådetiden var overskredet, 
ville det være for sent: 
 

”Min Ånd skal ikke strides med menneskene for evig, for i deres villfarelse er det bare kjød. Deres 
dager skal være 120 år.” (v. 3). 

 
Kun Noah og hans nærmeste familie hadde svart på Guds kall da de 120 årene var over. Da kom vannflommen 
over jorden, og resten av verden ble utslettet. Årsaken var ikke at Gud var hevngjerrig eller ønsket å straffe, men 
at menneskene hadde foraktet Guds barmhjertighet og forkastet Hans nåde. Gud ønsket å frelse. Flertallet av 
jordens innbyggere avviste tilbudet. Men de som ønsket å følge Gud, fikk en ny start i en ny verden. 
 
Gud ser med samme sorg på enhver lidelse og nød som rammer mennesker i verden i dag. Han blir ikke bare 
sorgfull på menneskenes vegne, men tar del i smerten til den enkelte. For å vise hvor sterkt Gud føler sammen 
med den som lider, sa Jesus: 
 

”...For Jeg var sulten, og dere gav Meg ikke å spise. Jeg var tørst, og dere gav Meg ikke å drikke. Jeg 
var en fremmed, og dere tok ikke imot Meg. Jeg var naken, og dere kledde Meg ikke. Jeg var syk og i 
fengsel, og dere besøkte Meg ikke. ... Alt det som dere ikke gjorde mot en av disse minste, det gjorde 
dere heller ikke mot Meg.” (Matt. 25, 42-43. 45). 

 
Den sultendes sult og tretthet, den tørstes tørste og ubehag, den fremmedes ensomhet, frykt og hjelpesløshet, den 
naknes frysninger, den fengsledes ensomhet, den sykes smerter, sorger og lengsler – ingenting faller utenom 



Guds oppmerksomhet. Mennesket har en ufattelig høy verdi i Guds øyne. For å understreke dette poenget, sa 
Jesus: 
 

”...Blir ikke to spurver solgt for en kobbermynt? Og ikke én av dem faller til jorden uten deres Far. Men 
til og med alle hårene på hodene deres er telt. Frykt derfor ikke! Dere er mer verd enn mange spurver.” 
(Matt. 10, 29-31). 

 
For en kobbermynt (gr. assariou) kunne man på Jesu tid få kjøpt to små spurver på markedet. For menneskene 
var kanskje ikke prisen som disse spurvene var verdsatt til, så høy. Men ikke én eneste spurv var upåaktet av 
Gud. Han la merke til hele deres lille liv. I Hans øyne var de små spurvene svært verdifulle. Men menneskenes 
verdi var mye større. De var mer verd enn mange spurver, og hvor mye da ikke i Guds øyne? Gud kjenner til en 
så liten detalj som antall hår på en persons hode. Det er ingen grunn til å tro at Han ikke bryr seg om de forhold i 
et menneskes liv som er av mye større betydning enn det. 
 
Gud ønsker ikke at mennesker skal lide eller at verden skal være full av synd, sykdom, sorg og nød. Derfor vil 
Han en gang skape en ny verden. Vannflommen utryddet i sin tid den daværende verden med dens urettferdighet, 
syndere og konsekvenser av synd. Men vannet utryddet ikke synden. Selv om Noah og hans etterkommere fikk 
starte på nytt i en ny verden, tok det ikke lang tid før synden igjen var utbredt.  
 
I vår tid merker vi daglig, både direkte og indirekte, hvordan synden stadig får sterkere fotfeste. Men Gud vil en 
gang ta et oppgjør med synden, og da vil Han utslette den for godt. Om den nye verden som Gud vil skape, står 
det: 
 

”For se, Jeg [Gud] skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting, og de skal ikke 
komme opp i noe hjerte. Men gled og fryd dere til evig tid over det Jeg skaper. For se, Jeg skaper 
Jerusalem til fryd og hennes folk til glede. Jeg skal fryde Meg over Jerusalem og glede Meg over Mitt 
folk. Aldri mer skal den gråtendes og den skrikendes røst høres i henne...” (Jes. 65, 17-19). 
 
”Og jeg [Johannes] så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var blitt 
borte... Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg 
eller gråt eller smerte skal være mer, for de første ting er blitt borte.” (Åp. 21, 1. 4). 

 
At Gud ennå venter med å iverksette disse planene, handler verken om treghet eller manglende vilje, men om 
Hans ønske om å vise barmhjertighet mot alle mennesker. På samme måte som Gud var tålmodig med 
menneskene før vannflommen, med Kanaans og Ninives innbyggere og med israelittene, er Han tålmodig med 
de mennesker som lever i dag. Peter skriver om dette: 
 

”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. ... Men etter Hans løfter ser 
vi frem til nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor.”  (2. Pet. 3, 9. 13). 

Vissheten om at Gud ikke har trukket seg tilbake fra denne verden, men at Han legger merke til hver smerte, 
sorg og bekymring som menneskene må bære, og at Han en gang vil gjøre slutt på den lidelsen som finnes, kan 
gi håp og trøst til alle som lider. Selv om alt går galt rundt dem, kan de likevel eie en indre glede, fred og tillit. 
 

”Selv om fikentreet ikke blomstrer, og det ikke blir frukt på vintreet, selv om frukten svikter på oliven-
treet, og markene ikke gir noe føde, selv om småfeet er utryddet fra kveen, og det ikke er noe storfe på 
båsene, så vil jeg likevel fryde meg i Herren, jeg vil glede meg i min frelses Gud. Herren Gud er min 
styrke. Han gir meg føtter som dådyrene, og Han lar meg fare frem på mine høyder.” (Hab. 3, 1-19). 

 
 
”Hvem har syndet?” 
 
Det finnes en viss sammenheng mellom brudd på Guds lover og alvorlige konsekvenser, slik som sykdom. 
Brudd på Guds naturlover kan medføre store lidelser. For eksempel kan personer som røyker, utvikle alvorlige 
lungesykdommer som KOLS og lungekreft. Dette gjelder både bekjennende kristne, ateister og personer som 
tilhører andre religioner. Røyken inneholder visse stoffer som har en uheldig virkning på organismen, uavhengig 
av personens religion og tro. Det betyr likevel ikke at alle som røyker, får KOLS og lungekreft, eller at alle som 
har disse sykdommene, er røykere. Men mange som røyker, og særlig de som er disponerte, kan utvikle 
sykdommene som et resultat av et uklokt valg.  
 



 
årsak        virkning 

røyking à lungekreft 
 
 
Et annet eksempel på en slik lovmessighet er høyt inntak av søtsaker, dårlig munnhygiene og hull i tennene. I 
munnen brytes sukkeret ned til syrer, som angriper tannemaljen. Resultatet er at mineralsaltene i emaljen opp-
løses, og personen kan få hull i tennene. Hvilken religion vedkommende tilhører og hvordan vedkommende opp-
fører seg overfor familie, naboer og venner, har lite å si for tannstatusen. Det er mellom sukkerinnholdet i maten 
(årsak) og oppløsningen av tannemaljen (virkning) at sammenhengen finnes.  
 
 

 årsak         virkning 
sukker à hull i tennene 

 
 
Når det gjelder brudd på Guds morallov, kan også det gi både direkte og indirekte utslag på egen og andres 
helse. En person som stadig har seksuelle sidesprang (jf. det 7. bud), kan som følge av dette bli smittet av seksu-
elt overførbare sykdommer, som klamydia, herpes eller HIV. En person som stjeler (jf. det 8. bud), lyver (jf. det 
9. bud) eller dreper et annet menneske (jf. det 6. bud), kan bli så tynget i sin samvittighet at det går ut over 
helsen.   
 
Men dersom en person stjeler, lyver eller begjærer naboens ektefelle (jf. det 10. bud), gjør ikke dette automatisk 
at vedkommende blir lam i begge bena, mister synet eller får et barn med fysiske handicap. Det kan selvsagt skje 
at en tyv blir lam og får et barn uten armer, men noen direkte årsakssammenheng – slik det er mellom for eksem-
pel røyking og lungekreft – finnes ikke. Sykdommer eller lidelser kan riktignok være relatert til synder. Tyven 
kan falle i trappa og brekke ryggen og av den grunn bli lam. Noen vil kanskje tenke at dette var til pass for ham, 
og at han fikk sin lønn som fortjent. Enhver sympati og ønsket om å hjelpe ville kanskje måtte vike for denne 
tanken. Men dersom man ikke visste at den lamme mannen hadde betått et tyveri, ville man da – ut ifra hans 
diagnose – kunne slå fast at han var en tyv? 
 
På Jesu tid var det en vanlig oppfatning blant folk at sykdom og lidelse var en straff fra Gud for synder som en 
person selv eller vedkommendes foreldre hadde gjort. En person som ble rammet av sykdom eller ulykke, ble 
derfor betraktet som en stor synder. Kanskje var han også det, men her var det sykdommen eller ulykken som 
dannet grunnlag for konklusjonen. Man så virkningen (sykdom/ulykke), og ut ifra den trakk man en slutning om 
årsaken (synd). Barn som var født med misdannelser eller sykdommer, hadde ikke hatt anledning til å utføre 
noen synder selv. Det var derfor naturlig at man konkluderte med at de var rammet som følge av foreldrenes 
synder.  
 
Denne feiloppfatningen preget også Jesu disipler. En dag de var sammen, så de en mann som hadde vært blind 
fra fødselen av. Disiplene spurte Jesus: 
 

”Rabbi, hvem har syndet, denne mannen eller hans foreldre, siden han ble født blind?” (Joh. 9, 2). 
 
Jesus korrigerte deres feiloppfatning. ”Verken denne mannen eller hans foreldre har syndet,” svarte Han, ”men 
dette skjedde for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på ham.” (v. 3). Poenget var selvsagt ikke at den blinde 
mannen og hans foreldre var syndfrie. De var syndere i likhet med alle andre mennesker. Men det var ikke på 
grunn av deres synder at den stakkars mannen var født blind. Det var ikke slik det hang sammen. Hans sykdom 
var ikke en følge av Guds straff. Heller ikke var det gledelig for Gud at han skulle ha det slik. Jesus gjorde derfor 
noe med det. Han både forsvarte den blinde mannen og helbredet ham slik at han kunne se (v. 6-7).  
 
Det var av svært liten betydning at disiplene visste noe om denne mannens og hans foreldres fortid. Poenget var 
ikke hvem de var eller hva de hadde gjort. Poenget var hva Gud kunne gjøre for dem. Ikke bare gav Jesus den 
blinde mannen synet, men det hele førte til at han tok imot Jesus som sin frelser. Episoden ble dessuten et 
vitnesbyrd om Guds kraft, nåde og barmhjertighet, både overfor disiplene, mannens foreldre, fariseerne og en 
rekke andre, selv for oss i dag. Slik ble ”Guds gjerninger ... åpenbart på ham”. Guds gjerninger er frelse og 
legedom, ikke å påføre lidelse, sorg og død. 
 



Guds holdning overfor mennesker i dag er nøyaktig den samme som Jesus viste i praksis da Han helbredet, 
oppmuntret og styrket lidende syndere mens Han var her på jorden. Han vet at menneskene er syndere, men 
ønsker ikke å anklage. Han ønsker å hjelpe dem, både i forhold til deres nåværende og deres fremtidige beste. 
 
Selv om all lidelse kan relateres til overtredelser av Guds lov, er det ikke i samsvar med Bibelens lære å betrakte 
enhver sykdom, ulykke eller død som en direkte konsekvens av synd, eller som en straff fra Gud på grunn av 
synder man selv eller andre har begått. Gud ønsker ikke å se mennesker lide, og Han ønsker ikke å påføre dem 
lidelse. Det er altså ingen lovmessig sammenheng mellom synd og sykdom som gjør at vi kan bedømme en 
sykdom som en direkte konsekvens av synd. 
 
 
”Det går gode godt og onde dårlig” 
 
Det finnes mange innflytelser i vårt samfunn som fremmer tanken om at det går gode mennesker godt, mens det 
går de onde dårlig. Mange eventyr, fortellinger og barnefilmer gir en tydelig ”svart-hvitt”-fremstilling av hvem 
som er gode og hvem som er onde. Det hele ender som regel med at ”de gode” seier – det går de gode godt –, og 
”de onde” taper – og det går gjerne riktig ille med dem. Utallige hekser, troll og slemme mennesker har gått 
under i norske eventyr. Tilsvarende er også ideen om julenissen knyttet til holdningen om at det er de barna som 
har vært snille, som får belønning eller gaver, selv om det sjelden fungerer slik i praksis. 
 
Når de gjelder den endelige konsekvens av synd, slår Bibelen fast at det er døden (Esek. 18, 20). Gud kan ikke 
frelse de mennesker som ikke ønsker det. Like lite som Han på Noahs tid ville tvinge mennesker til å gå inn i 
arken, vil Han tvinge mennesker inn i himmelen. Derfor må de som takker nei til Hans frelsestilbud, også høste 
konsekvensene av sitt valg. De som takker ja, vil Han derimot kunne frelse. 
 

”For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.” (Rom. 6, 23). 
 
Vi skal ikke her fokusere på spørsmålet om evig liv eller evig fortapelse, som altså er de endelige konsekvensene 
av det valg et menneske tar. Dette kapittelet handler om de ting som skjer i et menneskes liv her på jorden. Er det 
slik at ”gode mennesker” opplever Guds velsignelser, god helse og fremgang på livets ulike arenaer, mens ”de 
onde” vil mangle dette? Kan vi tolke motgang som et uttrykk for Guds misbehag, og dårlig helse som straff for 
noe galt vi har gjort eller som et uttrykk for at Gud ikke elsker oss? Vi har allerede vært inne på noen av disse 
spørsmålene, men skal nå se om Bibelens gir oss grunn til å tro det ene eller det andre. 
 
Når man leser Bibelen, kan man få inntrykk av at påstanden om at ”det går gode godt og onde dårlig” er riktig. 
Hvis vi for eksempel leser om Israels historie i Dommernes bok, kan vi se en tydelig sammenheng mellom folk-
ets forhold til Gud og landets politiske status. Når folket vendte seg bort fra Gud, trakk Han sin beskyttelse 
tilbake fra dem, og de ble erobret og undertrykt av sine fiender. Når de vendte om til Gud igjen, svarte Han dem 
og velsignet dem med seier, frihet og velstand (jf. Eksempler fra Dommernes bok i kap. 3). Tilsvarende ser vi 
hvordan Gud velsignet den gudfryktige Abraham og hans etterkommere og lovte å gi dem det ressursrike landet 
Kanaan, mens de opprinnelige innbyggerne mistet retten til å bo der på grunn av sine synder. Da israelittene 
senere gjorde det som var ondt i Guds øyne, ble de erobret av assyrerne og babylonerne og bortført. 
 
Man kan få inntrykk av at Gud belønner ”de gode” med det gode, mens Han lar ”de onde” rammes av det onde. 
Man kan få inntrykk av at Gud beskytter ”de gode” og velsigner dem, mens Han trekker sitt vern tilbake fra ”de 
onde” og lar dem rammes av forbannelsene (jf. 5. Mos. 28). Men en slik slutning er ikke riktig. Hvis man velger 
å konkludere på denne måten, har man for det første oversett både tidsaspektet og Guds begrunnelser. For det 
andre er Bibelen full av eksempler som viser at overnevnte påstand er feil. Vi skal snart ta for oss noen av disse. 
 
Vi har allerede sett på Guds begrunnelser for å utvelge eller forkaste et folk eller en person (se Prinsipper for 
utvelgelse i kap. 5). Det har så absolutt sammenheng med hva folket eller personen velger og hva de gjør – deres 
frukter – men det har ingenting med belønning eller straff å gjøre. Da Gud lot israelittene innta Kanaan, minnet 
Han dem åpent om at det ikke var på grunn av deres egen rettferdighet at Han lot dem få dette landet (5. Mos. 9, 
4-7). De hadde selv en forhistorie som var lite å skryte av når det gjaldt rettferd og gudsfrykt. Også de hadde 
vendt seg bort fra Gud, tilbedt avguder og behandlet hverandre dårlig. De hadde gjort mye galt. Likevel bar Gud 
over med dette folket, og Han ønsket å velsigne dem. Det var ikke på grunn av, men på tross av. 
 
Kanaans innbyggere var derimot forkastet på grunn av sine alvorlige synder. Men de fikk en nådetid på over 400 
år før denne dommen ble iverksatt. I løpet av denne tiden vokste flere generasjoner opp i det fruktbare landet og 
nøt dets velstand før de gikk til hvile i graven – og ingen av disse ble rammet av konsekvensen av at Gud trakk 



sin beskyttelse tilbake fra dem. På lignende måte var det med israelittene da de vendte seg bort fra Gud. I flere 
generasjoner sendte Gud sine profeter til dem for å kalle dem til omvendelse. Da dette ikke nyttet, ble de til slutt 
rammet av den forbannelsen Moses hadde advart dem mot. Men mange israelitter som hadde gjort et bevisst 
opprør mot Gud, gikk også til hvile i graven uten å merke noe til denne. 
 
Tidsaspektet er viktig, både når det gjelder Guds velsignelser og Hans forkastelse. Gud hadde utvalgt Abraham 
på grunn av hans gudfryktighet. Men selv om Abraham nøt Guds velsignelser på mange måter, fikk han selv 
aldri del i løftet om Kanaan. Det gikk lang tid før hans etterkommere fikk dette landet i eie. Tilsvarende gikk det 
lang tid før kananeerne og de frafalne israelittene ble forkastet. Noen ganger ble riktignok synden slått ned med 
det samme, uten at dette betød at de som ble rammet nødvendigvis var større syndere enn andre som hadde synd-
et (jf. Dersom frukten likevel uteblir i kap. 4). Men som regel gikk det svært lang tid før de konsekvensene som 
vi kan lese om i Bibelen, inntraff.  
 
Hvis vi igjen ser på Dommernes bok, ser vi at Israel lå under Mesopotamias konge i åtte år før Gud reiste opp 
Otniel som deres befrier. Deretter hadde de fred i 40 år (Dom. 3, 8. 11). Da de igjen gjorde opprør mot Gud, lå 
de under moabittene i 18 år, før det fulgte en ny fredsperiode på 80 år (Dom. 3, 14. 30). Noe senere lå de under 
kanaaneerkongen Jabin i 20 år, før de hadde fred i nye 40 år (Dom. 4, 2; 5, 31).  
 
Vi kan lese disse historiene på relativt kort tid og lett komme til å trekke konklusjonen: 
 
 

”snill à det går godt” 
og 

”slem à det går dårlig” 
 

(altså: årsak à virkning) 
 
 
Dermed kan vi også komme til å trekke slutninger om at:  
 
 

”det går godt à snill (og derfor velsignet og under Guds velbehag)” 
og 

”det går dårlig à slem (og derfor under Guds vrede)” 
 

(altså: årsak ß virkning) 
 
Men ifølge Bibelen blir det galt å resonnere på denne måten. De overnevnte eksemplene fra Israels og Kanaans 
historie viser hvordan Gud ofte bærer over med syndere i flere år og noen ganger i flere generasjoner. Vi ser 
også at det finnes mennesker som holder seg til Gud, men som likevel ikke får nyte godt av Hans velsignelser 
her og nå. Noen må til og med lide under ulike forhold, som sykdom, nød og undertrykkelse. Men dette betyr 
ikke at de har mistet Guds velbehag. 
 
 
Det går ”gode” dårlig 
 
Det finnes en rekke eksempler i Bibelen på at det ikke nødvendigvis går godt med mennesker som frykter og 
elsker Gud, og som er høyt elsket av Ham. Andre av deres samtidige har kanskje trukket den konklusjon at de er 
rammet som en følge av Guds vrede eller er under Hans misbehag på grunn av synder de har gjort, men Bibelen 
viser tydelig at dette ikke er tilfelle. Vi skal se på noen av disse eksemplene nå. Hensikten er å vise at påstanden 
om at ”det går de gode godt”, er feil, og at sykdom, nød og ulykke ikke kan tolkes som et uttrykk for Guds vrede, 
mishag eller manglende kjærlighet og medfølelse, eller som straff for synd.  
 
 
Job – Det kanskje best kjente eksempelet finner vi i Jobs bok. Mannen Job beskrives som ”ulastelig og 
rettskaffen”, en person som ”fryktet Gud og vendte seg bort fra det onde” (Job 1, 1). Likevel ble han rammet av 
ulykker og lidelser som de fleste av oss ville ha store problemer med å bære (Job 1, 13-19; 2, 7-8. 11-13). Det er 
svært mye vi kan lære av Jobs bok. Vi skal derfor komme tilbake til ham i et eget kapittel (se kap. 7). 
 
 



Josef – Når vi tenker på Josef, den nest yngste av Jakobs tolv sønner (1. Mos. 30, 24), tenker vi gjerne på en 
mann med stor suksess. Riktignok hadde han noen vanskelige perioder, men det er tydelig hvordan han ble vel-
signet av Gud. Som slave hos den egyptiske hoffmannen Potifar, fikk han den høye stillingen som tilsynsmann 
over hele hans hus (1. Mos. 39, 4). Da Josef senere hadde havnet i fengsel – noe som skjedde fordi han ikke ville 
synde mot Gud (v. 7-10) – ble han betrodd ansvaret for alle fangene der. Til sist ble han innsatt som den nest 
øverste lederen i Egypt. Kun tronen var forbehold den egyptiske kongen (1. Mos. 41, 39-44). 
 
Det kan høres ut som en historie om en gudfryktig mann som nøt godt av Guds velsignelser, tross noen små pro-
blemer på veien. Det er sant at Josef både var gudfryktig og ble velsignet av Gud, men hans vei oppover var lang 
og tung. Hans mor døde da han var liten (1. Mos. 35, 16-19), og da han var 17 år ble han solgt av sine brødre til 
noen ismaelittiske kjøpmenn. Disse tok ham med til et fremmed land (Egypt), hvor han ble solgt som slave til 
Potifar (1. Mos. 37, 2. 23-28. 36). Det står ikke hvor lenge Josef var slave hos Potifar før han ble kastet i fengsel, 
eller hvor lenge han var i fengselet (minst to år, jf. 1. Mos. 41, 1). Men vi får vite at han var 30 år gammel da han 
ble innsatt som leder over Egypt (v. 46).  
 
Det gikk altså 13 år fra Josef ble solgt av sine brødre til han ble æret som egyptisk leder. I denne perioden var 
han både slave og fange. Selv om vi i ettertid kan se tilbake på hendelsen som Guds ledelse for siden å redde 
Abrahams etterkommere fra en hungersnød og gi dem velstand i Egypt (1. Mos. 42, 1-2; 47, 11), var dette 13 
harde år for Josef. Han hadde mistet sin familie og sitt hjemland, og han ble betraktet som en annen manns eien-
dom og siden som en kriminell. Alt dette kunne fått Josef til å stille spørsmål ved Guds kjærlighet og rett-
ferdighet: Kunne Gud virkelig elske ham når han ble rammet av disse ulykkene? Hva galt hadde han gjort siden 
han ble rammet på denne måten? 
 
Nå tvilte ikke Josef på Gud, men holdt seg hele tiden nær Ham og gjorde det han visste var rett i Guds øyne. 
Tross press nektet han å synde mot Guds bud, og samme hvilken posisjon han hadde, gjorde han sitt beste for å 
gjøre en god jobb. Gud var med ham, midt i hans ulykke (1. Mos. 39, 2-4. 21-23).  
 
Konklusjon: Josef hadde riktignok mye å lære, men han var en mann som fryktet og elsket Gud. Likevel gikk det 
ham dårlig. Men dette var ikke fordi Gud ikke elsket ham eller fordi Gud ville straffe ham på grunn av synder 
han hadde begått. Gud hadde store planer for Josef, og Han hadde ikke forkastet ham selv om det kanskje kunne 
oppleves slik av ham selv eller se slik ut for hans samtidige. 
 
Jonatan – Jonatan var sønn av Saul, Israels første konge, og i teorien var han den rettmessige arvingen til 
tronen. Men fordi Saul vendte seg bort fra Gud, ble han forkastet som konge, og hans etterkommere ble samtidig 
forkastet som tronarvinger. Gud bestemte i stedet at gjetergutten David skulle være konge over Hans folk. Ennå 
gikk det likevel mange år før David satt på tronen. 
 
Jonatan fryktet Gud og viste gjennom sine handlinger at han hadde stor tillit til Ham (se f.eks. 1. Sam. 14, 1-12). 
Da hans far ble forkastet som konge, innebar det også at han selv mistet retten til kongetronen. Men i motsetning 
til Saul aksepterte Jonatan dette. Han var svært glad i David, behandlet ham som en bror og hjalp ham da Saul 
forsøkte å drepe ham (1. Sam. 18, 1-4; 20, 1-42). Samtidig var han også lojal mot sin far, selv om han ikke støttet 
hans urettferdige behandling av David. 
 
Det var neppe hyggelig for Jonatan å være sønn av en frafallen, forkastet konge. Farens raseri mot David gikk 
også ut over ham. Da David måtte flykte, mistet han sin gode venn. David var fortsatt i live, men de kunne ikke 
lenger omgås hverandre. Slike hendelser – som personlighetsforandringer hos nærtstående mennesker og tap av 
gode venner – kan få både den ene og den andre til å stille spørsmål om hvorfor. Noen år senere ble Jonatan 
drept sammen med kong Saul og sine to brødre i et slag mellom israelittene og filisterne, og deres lik ble hengt 
opp på muren i Bet-Sjean for å ydmyke dem (1. Sam. 31, 1-13). 
 
Konklusjon: Jonatan var trofast, både mot Gud, David, sin far og sitt folk. Likevel mistet han både sin far og sin 
beste venn, og til slutt mistet han sitt liv i en kamp for å forsvare det folk som Gud en gang hadde utvalgt som 
sitt eget. Dette skjedde ikke med Jonatan fordi hans far hadde falt fra Gud og var forkastet som konge, slik at Jo-
natan var kommet under Guds vrede av den grunn. Det var riktignok Sauls handlinger som påførte Jonatan en del 
av disse lidelsene, men Jonatan ble ikke straffet av Gud på grunn av farens synder. Jonatan er et godt eksempel 
på at også ”gode” mennesker kan rammes av ulykker, sorger og død. 
 
 
David – Heller ikke David, som var elsket av Gud og utvalgt av Ham til å være konge over Israel, ble spart for 
ulykker og sorger. David ble for ettertiden husket som den kongen som hadde gjort det som var rett i Guds øyne, 



og han ble brukt som sammenligningsgrunnlag for senere kongers livsstil (se f.eks. 1. Kong. 15, 11; 2. Kong. 14, 
3). På samme måte som Abraham, fikk også David løfter fra Gud om at verdens Frelser en gang skulle komme 
fra hans ætt (2. Sam. 7, 12-19). 
 
David var en ung mann da han ble utvalgt av Gud til å være konge, men det var først da han var 30 år at han ble 
innsatt. Han var deretter konge i 40 år (2. Sam. 5, 4). I sitt 70 år lange liv opplevde David mange sorger. Som 
eksempler fra tiden etter at han var blitt utvalgt av Gud, kan vi nevne forfølgelsen fra kong Saul (1. Sam. 18-19), 
tapet av hans gode venn Jonatan (se over), utallige kriger, at hans kone Mika, Sauls datter, ble gitt til en annen 
mann (1. Sam. 25, 44), venner og alliertes dødsfall (f.eks. hans nevø Asael i 2. Sam. 2, 32, og Abner i 2. Sam. 3, 
30-34), tap av sine egne barn (2. Sam. 12, 15-19; 13, 23-32; 18, 32-33), sammensvergelse under ledelse av hans 
sønn Absalom (1. Sam. 15) og svik av nærstående venner, blant annet hans rådgiver Akitofel (2. Sam. 15, 12. 
31). Til tross for alt dette stilte ikke David spørsmålstegn til Guds ledelse og kjærlighet. Han gjorde riktignok 
enkelte feilgrep, men holdt seg ellers nær til Gud hele livet. 
 
Konklusjon: David var en gudfryktig mann, og ble derfor utvalgt til å være konge over Guds folk. På mange 
måter opplevde han Guds velsignelser, både i form av seier over fiender, velstand og løftet om Frelserens kom-
me fra hans ætt. Men David opplevde også en rekke sorger og vanskeligheter, av samme type som mange opp-
lever i dag. Disse hendelsene skjedde ikke fordi han ble forlatt av Gud. David var høyt elsket av Gud, og han var 
ikke alene i de problemene han møtte. Gud var med ham både i gode og onde dager. 
 
 
Elisja – Elisja var en av de mest betydningsfulle profetene i Israel i det niende århundre f.Kr. Han forsøkte å få 
det frafalne folket til å vende tilbake til Gud. Dette var en hard oppgave. Men det var tydelig for alle at Gud var 
med ham. Han utførte flere gjerninger som er umulig for et menneske å utføre av seg selv, slik som å gjøre 
vannet i en bitter kilde friskt (2. Kong. 2, 19-22), vekke opp en død gutt (2. Kong. 4, 31-27), rense giftig mat (2. 
Kong. 4, 38-41), helbrede en spedalsk (2. Kong. 5, 9-15), få et øksehode av jern til å flyte opp fra bunnen av en 
elv (2. Kong. 6, 1-7) og forvirre en syrisk hær som angrep Israel, med blindhet (2. Kong. 6, 8-23). Etter å ha 
arbeidet for Gud i mange år, ble Elisja syk, og av denne sykdommen døde han (2. Kong. 13, 14). 
 
Konlkusjon: Elisja hadde en betydningsfull rolle som Guds budbærer i Israel, og det var tydelig at Gud var med 
ham. Likevel ble han rammet av en sykdom. Han døde ikke som martyr for sin tro, men av den sykdommen som 
hadde rammet ham. Men det var verken Guds mishag, forkastelse eller straff som gjorde at Elisja ble syk og 
døde, slik samtiden kanskje kunne oppfatte det, og slik mange mennesker betrakter sykdom og død i dag. Selv 
etter Elisjas død bekreftet Gud hans rolle og betydning som profet. Noen israelitter holdt på å begrave en mann 
da en gruppe moabitter kom for å plyndre landet. I all hast kastet de den døde ned i Elisjas grav. Idet liket kom i 
berøring med knoklene til Elisja, våknet mannen til live igjen og stod opp (2. Kong. 13, 20-21). Slik anerkjente 
Gud Elisja også etter at han var blitt rammet av sykdom og død. 
 
 
Daniel – Blant de jødene som ble bortført til Babylon, var den unge mannen Daniel. Han fryktet Gud og levde 
etter de lover og forskrifter som Gud hadde gitt (Dan. 1). Gud velsignet ham, og han fikk en høy stilling i det 
babylonske riket. Siden, da Babylon ble erobret av mederne og perserne, fortsatte han å inneha en viktig stilling i 
det Medo-Persiske riket.  
 
Selv om Gud tydelig velsignet Daniel, var ikke hans liv uten problemer. Han var blitt bortført av et fremmed og 
grusomt folkeslag, mange av hans landsmenn var blitt drept og hans hjemland var blitt kraftig herjet. To ganger 
ble han dømt til døden (Dan. 2, 13; 6, 17-18). Han ble reddet begge ganger, men hendelsene kunne likevel fått 
ham til å tvile på om Gud var med ham: Hvis Gud virkelig elsket ham, hvordan kunne han da tillate...? 
 
Konklusjon: Daniel var en gudfryktig mann. Likevel så det ut til at han skulle miste livet. Dødsdommen over 
ham var reell, og Daniel ble kastet i løvehulen. Men Gud grep inn og reddet ham. Hendelsen førte blant annet til 
at mederkongen Dareios sente ut en befaling om at hele hans rike skulle frykte for Daniels Gud (Dan. 6, 26-28). 
 
 
Døperen Johannes – Før han var født, var døperen Johannes blitt utvalgt av Gud til å ha en viktig oppgave. Han 
skulle forberede veien for Jesus. Ved å kalle folk til omvendelse, skulle han berede dem til å ta imot verdens 
Frelser når Han stod frem og begynte sin misjon. Folk strømmet til Johannes der han befant seg i ødemarken, og 
mange ble døpt av ham, til og med Jesus. Johannes hadde også flere disipler som fulgte seg.  
 



I likhet med Josef ble Johannes kastet i fengsel uten å ha gjort noe galt, og i likhet med Daniel fikk også Johan-
nes sin dødsdom. Men i motsetning til disse andre, kom Johannes aldri ut av fengselet igjen, og hans dødsdom 
ble fullbyrdet. På en uverdig måte ble han halshugget, og hans disipler ble etterlatt i stor sorg (Matt. 14, 1-12).  
 
Etter at Johannes hadde døpt Jesus, visste han at Han var Guds Sønn og verdens Frelser (Joh. 1, 29-34). Han 
fortalte også dette til to av sine disipler, hvorav den ene (Andreas) snart ble en av Jesu viktigste samarbeidspart-
nere (v. 35-36). Mens Johannes satt i fengsel, ble han likevel grepet av tvil om at det han selv hadde forkynt, 
kunne være sant. Det så heller ikke ut til å være noen mening i at han, som hadde hatt en slik viktig rolle, nå satt 
uvirksom i et fengsel. Selv om det ikke var lang tid siden han hadde fått Guds eget vitnesbyrd om at Jesus var 
den lovede Frelseren (Joh. 1, 32-34), sendte han nå to av disiplene sine til Jesus for å spørre om Han virkelig var 
den som skulle komme (Matt. 11, 1-3). Disiplene kom senere tilbake og fortalte om det de hadde vært vitne til 
den dagen: ”Blinde ser og lamme går. Spedalske blir renset og døve hører. Døde blir vekket opp, og evangeliet 
blir forkynt for de fattige.” (v. 5). 
 
Både Johannes og hans samtidige kunne ha grunn til å mistenke at Gud hadde forlatt ham ettersom han nå hadde 
havnet i fengsel. Det så ikke på noen måte ut til å fremme evangeliet, slik martyrenes død i senere århundrer ofte 
gjorde. Mange ville antakelig ha liknende følelser som Johannes dersom de var i samme situasjon. Kanskje ville 
de spørre seg om Gud fortsatt elsket dem – for hvis Han gjorde det, hvordan kunne Han da tillate...? Tanken på å 
være forkastet og forlatt ville trolig være nærliggende. 
 
Men Gud så ikke på situasjonen slik vi mennesker har lett for å gjøre. Han elsket fortsatt Johannes og hadde ikke 
forkastet ham. Etter at de to disiplene hadde dratt tilbake til fengselet for å fortelle om de mirakler de hadde sett, 
anerkjente Jesus døperen Johannes for hele folkemengden som var samlet omkring ham. Han viste dem at den 
oppgaven Johannes hadde utført, både var anerkjent og planlagt av Gud (Matt. 11, 10. 14).”Sannelig sier Jeg 
dere,” fortsatte Han, ”Blant dem som er født av kvinner, er det ikke stått frem noen større enn døperen 
Johannes.” (v. 11). Tross sin skjebne i fengselet, var Johannes definitivt ikke forkastet av Gud.  
 
Konklusjon: Døperen Johannes var utvalgt av Gud og hadde en svært betydningsfull rolle. Han skulle forberede 
folket til å ta imot Jesus ved å gjøre dem oppmerksomme på deres synder og deres behov for en Frelser. Likevel 
ble han kastet i fengsel og etter en stund også halshugget. Ingen av disse forholdene så ut til å fremme Guds sak, 
og hendelsene kunne virke uforståelige. Men Gud hadde verken forkastet Johannes eller forlatt ham. Den 
tidligere døperen var fortsatt høyt elsket, anerkjent og verdsatt av Gud. 
  
 
Stefanus – Stefanus blir i Bibelen omtalt som ”en mann full av tro og Den Hellige Ånd” (Apg. 6, 5) og ”full av 
tro og kraft” (v. 8). Vi fortelles at også han gjorde ”store under og tegn blant folket” (v. 8). Noen av de jødene 
som forkastet Jesus, kom i diskusjon med ham. Da de ikke vant frem med sine argumenter, satte de ut et rykte 
om at han spottet Gud og Moses, slik at folket ble vendt imot ham. Stefanus ble stilt frem for det jødiske rådet og 
anklaget med falske vitneutsagn (v. 9-14). Stefanus’ forsvarstale var en forkynnelse av Jesus, og den gjorde 
tilhørerne rasende. Det endte med at de dro ham ut av byen og steinet ham til døde (Apg. 7, 57-60). 
 
Konklusjon: Stefanus var en gudfryktig mann, som elsket Gud og levde i samsvar med sin bekjennelse. Han 
gjorde både under og tegn som vitnet om at Gud var med ham. Likevel ble han både hatet, baktalt, løyet om og 
urettmessig anklaget som en kriminell, uten at allminnelige rettsprinsipper ble ivaretatt. Han ble drept av sine 
egne landsmenn og tidligere trosfeller, som om han skulle vært en alvorlig forbryter. Gud grep ikke inn og 
stanset det hele, men Han elsket Stefanus og var med ham like til det tidspunkt han døde. Kort før han ble 
henrettet, gav Gud ham et oppmuntrende syn, som Stefanus beskrev slik: 
 

”Se, Jeg ser himmelen åpnet og Menneskesønnen stående ved Guds høyre hånd.” (Apg. 7, 56). 
 
 
Paulus – Etter at han hadde omvendt seg og trodde på Jesus som Guds sønn og verdens frelser, arbeidet Paulus 
for Gud resten av sitt liv. Han forkynte for både jøder og ikke-jøder, og var med på å grunnlegge en rekke 
menigheter. Paulus møtte riktignok mye motstand som forkynner, men mange mennesker omvendte seg takket 
være hans arbeid. Gud gav også mange vitnesbyrd om at Han var med Paulus (se f.eks. Apg. 16, 16-18; 28, 3-9).  
 
Selv om han jobbet fulltid for Gud, holdt seg til Guds ord og gjorde godt mot andre mennesker, var ikke Paulus’ 
liv fritt for problemer og smerter. Selv forteller han om noe av det han opplevde: 

 



”Helt til denne stund både sulter og tørster vi. Vi er dårlig kledt, slått og hjemløse. Vi strever og 
arbeider med våre egne hender. Når vi blir spottet, velsigner vi. Når vi blir forfulgt, holder vi ut. Når vi 
blir vanæret, ber vi. Vi er som utskudd i verden, som avskum for alle...” (Apg. 7, 56). 

 
 ”...Av jødene fikk jeg fem ganger de førti piskeslag på ett nær. Tre ganger ble jeg hudstrøket. En gang 
ble jeg steinet. Tre ganger led jeg skipbrudd. En natt og en dag har jeg vært i dypet. Jeg har ofte vært 
på reiser, i farer på elver, i farer blant røvere, i farer blant mine egne landsmenn, i farer blant 
hedningene, i farer i byen, i farer i ørkenen, i farer på havet, i farer blant falske brødre, i utmattelse og 
strev, ofte i søvnløshet, i hunger og tørst, ofte i faste, i kulde og nakenhet...” (2. Kor. 11, 24-27). 

 
Disse sitatene viser at Paulus hadde et tøft liv. Liknende hendelser kan få mange til å miste motet eller stille 
spørsmål om hvorfor. Men Paulus stilte ikke spørsmålstegn ved Guds kjærlighet og støtte eller ved Guds plan for 
hans liv. Han aksepterte det som kom, stolte på Gud og hadde blikket rettet mot det evige løftelandet. Denne 
tilliten og dette fokuset forsøkte han også å videreformidle til andre kristne. Til de kristne i Roma skrev han: 
 

 ”...For jeg er overbevist om at lidelsene i den nåværende tid er for ingenting å regne sammenlignet med 
den herligheten som skal bli åpenbart på oss.” (Rom. 8, 18). 

 
Da Paulus forkynte i Antiokia og Ikonium, hadde han pådratt seg enkelte jøders fiendskap. Disse fulgte etter ham 
til byen Lystra, hvor de fikk overtalt folk til å steine ham. De trodde han var død, og slepte ham ut av byen. Men 
Paulus var fortsatt i live, og neste dag reiste han videre til en annen by hvor han fortsatte sin forkynnelse (Apg. 
13-14). Litt senere vendte han tilbake til Lystra, Ikonium og Antiokia, byene hvor de menneskene bodde som 
nylig hadde forsøkt å ta livet av ham. Der oppmuntret han de kristne til å holde fast ved sin tro, blant annet med 
disse ord:  
 

”Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler.” (Apg. 14, 22).  
 
Paulus anerkjente hvordan motgang kunne tjene til et menneskes beste, både med tanke på det nåværende og det 
evige liv – på samme måte som vanskeligheter under ørkenvandringen hadde tjent til israelittenes beste (se 
Hvorfor kom giftslangene? i kap. 2). Til romerne skrev han: 
 

”...Og vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker Gud....” (Rom. 8, 28). 
 
En annen episode fra Paulus liv er interessant i forhold til temaet vi så på ovenfor (se ”Hvem har syndet?”). 
Paulus var blitt arrestert i Jerusalem på grunn av noen jødiske motstandere. Han ble frikjent, men valgte å anke 
sin sak til keiseren i Roma (Apg. 26, 32). Sammen med andre fanger ble han fraktet til Italia sjøveien. Underveis 
ble skipet utsatt for en storm, og det grunnstøtte ved Malta. Innbyggerne der tok godt vare på de skipsbrudne og 
tente opp et bål for dem. Paulus hadde samlet sammen en bunt kvister som han la på ilden. Da krøp en giftslange 
ut av kvistbunten og bet seg fast i hånden hans (Apg. 28, 1-3). Da lokalbefolkningen så det, sa de: 
 

”Dette mennesket er utvilsomt en morder. Og selv om han ble reddet fra havet, lar rettferdigheten ham 
likevel ikke få leve.” (v. 4). 

 
Resonnementet er av samme type som preget jødenes på Jesu tid, og som fortsatt preger mange mennesker i dag. 
De ser et menneske som blir rammet av noe alvorlig (virkning), og trekker en slutning om hva som kan være 
grunnen til det (årsak). Men denne tankemåten er, som vi har sett, ikke riktig.  
 
 

årsak                  virkning 
han er en morder ß han får ikke leve 

 
 
Før han ble omvendt, står det om Paulus at han ”fnyste av trusler og mord mot Herrens disipler” (Apg. 9, 1), og 
han forfulgte de kristne og forsøkte å utrydde menigheten (Gal. 1, 13). Men alt dette tilhørte fortiden. Paulus 
hadde angret og omvendt seg, og Gud hadde tilgitt ham. Nå arbeidet Paulus for Gud. Da han ble arrestert i Jeru-
salem, skjedde det på bakgrunn av falske anklager. Anklagernes indre motiv var imidlertid det samme som 
tidligere hadde drevet Paulus til å forfølge menigheten, nemlig fiendskap mot dem som trodde på Jesus som 
Messias.  
 



Paulus var ingen morder som skulle føres til Roma for å få sin dødsdom. Det var ikke for at ”skjebnen” skulle 
oppfylle en rettferdig dom at han ble bitt av en giftslange. Det som videre skjedde med Paulus på Malta, tjente 
både til å motbevise overnevnte måte å resonnere på – å slutte fra virkning til årsak – og til å gjøre befolkningen 
oppmerksom og mer mottakelig for det budskapet Paulus kunne forkynne. Vi leser om det som skjedde: 
 

”...Men han [Paulus] ristet dyret [giftslangen] av seg inn i ilden og fikk ingen skade av det. De [lokal-
befolkningen] ventet imidlertid at han skulle hovne opp eller plutselig falle om. Men etter at de hadde 
studert dette en lang stund og så at han ikke fikk noen skade, forandret de mening og sa at han var en 
gud.” (Apg. 28, 5-6). 

 
Lokalbefolkningens nye konklusjon var ikke mer riktig enn den første. Paulus var ingen gud. Men malteserne 
fortsatte å resonnere på samme måte – fra virkning til årsak. Egentlig visste de ingenting om Paulus, bortsett fra 
at han var en skipsbrudd fange og at han var blitt bitt av en giftslange. Men de brukte den skjebne som rammet 
Paulus til å trekke sine konklusjoner – både om hvem Paulus var og hva han hadde gjort, og om hvordan den 
guddommelige rettferdighet fungerte. Maltesernes tenkemåte kan illustreres på følgende vis: 
 
 
Situasjon: Paulus er blitt bitt av en giftslange. Dette gir to mulige forløp, som hver gir opphav til sin konklusjon: 
 
 
 Alternativ 1: 

virkning   årsak 
Paulus dør (det går dårlig) à han er en ond mann 

 
FORKLARING: ”Den guddommelige rettferdighet gjør at han nå blir rammet.” 

 
 
 
Alternativ 2: 

virkning    årsak 
Paulus får ingen skader (det går bra) à han er en god mann 

 
FORKLARING: ”Dette er overnaturlig, så han må være guddommelig.”  

 
Malteserne avventet lenge situasjonen for å se hva som ville skje. Siden et bitt fra en giftslange normalt ville 
medføre døden, trakk de først den konklusjonen vi finner i alternativ 1. Men da ingenting skjedde med Paulus, 
ble de nødt til å forandre mening. De sluttet seg da til alternativ 2.  
 
Malteserne kjente ikke Paulus og den Gud som hadde beskyttet ham, men i dagene som fulgte fikk de lært mer 
om Ham. Mange mennesker på øya var syke, og med bønn til Gud, helbredet Paulus dem (Apg. 28, 8-9). Dette 
var en av de mange måtene Gud viste at Han var med Paulus, til tross for at mannen var en skipsbrudden  fange 
 
Siden drog Paulus og de andre videre til Roma. Der satt han fengslet i to år, samtidig som han fortsatte sin 
misjonering (Apg. 28, 16. 30-31). Deretter slapp han fri, men ble siden fenglset igjen, anklaget for bybrannen i 
64 e.Kr. Denne gangen ble han dømt og henrettet (se Hedninger som ikke vendte om i kap. 5). 
 
Konklusjon: Paulus var kanskje en av de viktigste kristne misjonærer i det første århundre. Likevel opplevde han 
stadig problemer og motgang, som kunne ha rokket ved hans tro på Gud og Hans kjærlighet. Men til tross for alt 
han gikk igjennom, mistet Paulus verken motet eller tilliten til at Gud elsket ham og var med ham. Selv om 
omstendighetene skiftet og han selv møtte vanskeligheter, glemte han ikke hvem Gud er eller hvordan Han er. 
Dette vitner han om i flere av sine brev: 
 

”...Derfor gleder jeg meg midt i skrøpelighetene, i mishandling, i nød, i forfølgelser og angst for Kristi 
skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk.” (2. Kor. 12, 10). 
 
”...Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, angst, forfølgelse, hungersnød, nakenhet, fare 
eller sverd? ... Men i alt dette skal vi mer enn seire ved Ham som elsket oss. For jeg er overbevist om at 
verken død eller liv, verken engler eller myndigheter eller makter, verken det som er nå eller det som 
skal komme, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal være i stand til å skille oss fra 
Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre.” (Rom. 8, 35-39). 



 
 
”Går du gjennom vannene...” 
 
Eksemplene ovenfor viser at det ikke er slik at det alltid går godt for de mennesker som elsker og frykter Gud, 
har sagt ja til Hans frelsestilbud og arbeider for Ham. Vi kan ikke vurdere om en person er rettferdig eller 
urettferdig ut ifra suksess, velstand og helse eller ulykke, sykdom og død. Gud tillater at det også går ille for ”de 
gode”. Det skjer selvfølgelig ikke fordi han ønsker at de skal ha det vondt (jf. ”Hvorfor...?” og En ny start). Det 
finnes ingen grunn til å tvile på Guds kjærlighet og Hans ønske om at menneskene skal ha det bra. 
 
Vi kan ikke alltid forstå hvorfor ting skjer. Noen ganger kan vi forstå det i ettertid, slik som tilfellet var med 
Josef. Hans ulykke ble til slutt det som reddet familien og en rekke andre mennesker fra å omkomme i hungers-
nød. Hans liv som slave, fange og Egypts nest øverste regent ble også et vitnesbyrd overfor de folkene han levde 
sammen med, om den Gud han tjente. Da Daniel ble kastet i løvehulen og overlevde, ble dette et sterkt vitnes-
byrd for den medo-persiske regenten, og det førte til at hele riket fikk høre om Daniels Gud. Paulus’ fangenskap, 
skipshavari og slangebitt ble et vitnesbyrd for beboerne på Malta og for dem han reiste sammen med. Når vi ser 
slike konsekvenser av det vi har opplevd, kan ulykkene og vanskelighetene oppleves som meningsfylte, og vi 
kan være glade for at de faktisk har funnet sted. 
 
Andre ganger forblir spørsmålet om hvorfor ubesvart. Vi klarer kanskje ikke å finne noen mening med hendel-
sen, selv om vi legger all vår velvilje ned i arbeidet. Det kan være vanskelig å finne en god mening i at døperen 
Johannes mistet sitt hode, at profeten Elisja ble rammet av en dødelig sykdom, eller at den effektive misjonæren 
Paulus ble henrettet i Roma på grunn av falske anklager. Det kan være vanskelig å finne en god mening i ting vi 
selv eller andre i vår egen samtid opplever. Men én ting bør vi alltid huske på. Selv om vi blir rammet av vonde 
ting, betyr det ikke at Gud har forlatt oss eller at Han ønsker å straffe. Gud er den samme, både i gode og onde 
dager. 
 ”For Jeg er Herren, Jeg forandrer Meg ikke...” (Mal. 3, 6). 
 
 ”...Hos Ham [Gud] er det ingen forandring eller skiftende skygge.” (Jak. 1, 17). 
 
 ”Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.” (Hebr. 13, 8). 
 
På en god dag føler man gjerne at Gud er nær og at man er velsignet. Men dersom man neste dag møter problem-
er, bør man ikke av den grunn glemme hvem Gud er og hvordan Han er. Gud er fortsatt den samme, og Hans 
omsorg og interesse er fortsatt den samme. Man trenger ikke lete etter ”en ny Gud” som passer til den nye 
situasjonen eller som kan redde en ut av vanskelighetene. Man kan stole på den Gud man kjenner, og vite at Han 
ikke bare vet om, men også vil være med i de vanskeligheter man går igjennom. Man trenger ikke frykte eller 
tvile. I stedet kan man overlate situasjonen, dens konsekvenser og ens egen evne til å takle det, til Gud. Da vil 
man både få hjelp til å klare det og oppleve den indre freden som Gud ønsker at menneskene skal eie: 
 

”Kom til Meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og Jeg vil gi dere hvile!” (Matt. 11, 28). 
 
”La ikke deres hjerte forferdes! Dere tror på Gud, tro også på Meg! ... Fred etterlater Jeg dere, Min 
fred gir Jeg dere. Ikke som verden gir, gir Jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, og la det heller ikke 
gripes av frykt.” (Joh. 14, 1. 27). 
 
”...Alt dette har Jeg talt til dere for at dere skal ha fred i Meg. I verden skal dere ha trengsel. Men vær 
ved godt mot! Jeg har seiret over verden.” (Joh. 16, 33). 
 
”Blir ikke to spurver solgt for en kobbermynt? Og ikke én av dem faller til jorden uten deres Far. Men 
til og med alle hårene på hodene deres er telt. Frykt derfor ikke! Dere er mer verd enn mange spurver.” 
(Matt. 10, 29-31). 

 
På samme måte som synden skapte vanskelige forhold for menneskene på Noahs tid, gjør den det vanskelig å 
være menneske på jorden i dag. Mange lider under konsekvensene av egne og andres synder. Det er vanskelig å 
være menneske. Og Gud vet det. Derfor har Han gjentatte ganger understreket at Han både vil være med dem 
som opplever problemer og vanskeligheter, og at Han vil hjelpe dem gjennom det. Her er noen få eksempler: 
 
 ”Som dine dager er, skal din styrke være.” (5. Mos. 33, 25). 
 



 ”I stillhet og tillit skal deres styrke være.” (Jes. 30, 15). 
 

”Den som bor i Den Høyestes skjul, skal hvile under Den Allmektiges skygge... Fordi han er Meg 
hengiven, skal Jeg utfri ham. ... Han skal påkalle Meg, og Jeg skal svare ham. Jeg skal være med ham i 
trengsel...” (Sal. 91, 1. 14-15). 

 
Da Jesus ba sine disipler om å videreformidle frelsestilbudet til alle folkeslag, lovet Han samtidig at Han ville 
være med dem under arbeidet: 
 

 ”...Og se, Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.” (Matt. 28, 20).  
 
Dette løftet gjaldt ikke bare de elleve disiplene som da var til stede. Ingen av dem ville leve til verdens ende. 
Løftet gjaldt like mye dem som kom til å takke ja til Guds frelsestilbud i århundrene som fulgte, og det gjelder 
like mye for menneskene som lever i dag – helt frem til ”verdens ende”. Og når Jesus sier ”alle dager”, så 
mener Han også alle dager, både de gode og de onde. Jesus er hele menneskehetens Frelser og Stedfortreder. 
Hans liv er den pris som et hvert menneske er frikjøpt med fra synden og dens konsekvenser. Så høyt er hvert 
eneste menneske verdsatt i Guds øyne. Han vil derfor ta godt vare på det. 
 

”Frykt ikke, for Jeg har forløst deg. Jeg har kalt deg ved navn: du er Min. Går du gjennom vannene, 
skal Jeg være med deg, og gjennom elvene, skal de ikke skylle over deg. Går du gjennom ilden, skal den 
ikke svi deg, og flammen skal ikke brenne deg. For Jeg er Herren, din Gud, Israels Hellige, din 
Frelser.” (Jes. 43, 1-3). 

 
 
En Yppersteprest som vet  
 
Vi har sett på en del eksempler fra Bibelen på mennesker som elsket Gud og var høyt elsket av Ham, men som 
likevel ble rammet av sorger, vanskeligheter, sykdom og død. Men det største eksempelet på et godt menneske 
som ble rammet av sorg, smerte, vanskeligheter og død, er Jesus selv.  
 
Jesus var Guds enbårne sønn, og for menneskenes skyld valgte Han å ta på seg deres synder og dø i deres sted. 
Men Han kom ikke til vår verden for kun å dø som menneskenes stedfortreder. Det var ingen kort visitt Han 
hadde her på jorden. Han ble født som et menneske, og Han vokste opp som et menneske. I over 30 år levde Han 
på denne jorden som et menneske. Med unntak av da Han stod anklaget foran den romerske landshøvdingen 
Pilatus og regenten Herodes, satte Han aldri sine ben i en kongelig bygning. Han ble født i en stall, vokste opp 
under harde kår i Nasaret og arbeidet med et fysisk tungt håndtverk frem til de siste 3½ år før Han ble korsfestet. 
Denne siste perioden ble brukt til direkte forkynning. Han var stadig i arbeid for å oppmuntre, hjelpe, helbrede 
og frelse mennesker. 
 
Da Jesus ble født av et menneske (Maria), fikk Han del i menneskelig natur med de svakheter som preger den. I 
hele sitt liv her på jorden, ble Han utsatt for vanskeligheter og problemer på samme måte som andre mennesker. 
Han vet derfor hva det vil si å bli fristet, og Han vet hva det vil si å miste venner, bli hatet uten grunn, bli baktalt 
og motarbeidet, være ensom, sulte og tørste, bli forrådt, bli sviktet av sine nærmeste, arbeide hardt for å overleve 
eller for å kunne hjelpe andre, bli misforstått, flykte for å berge livet, leve i en undertrykt nasjon, bli hånet og 
mishandlet, og være vitne til vold, urettferdighet og umoral. Han vet hva fysisk og psykisk smerte innebærer. 
Han vet hva det vil si å være menneske.  
 
Bibelen beskriver Jesus som menneskenes Yppersteprest, som den som står mellom dem og Gud og som ”for-
midler” frelsen (se f.eks. Hebr. 8, 1-6). Vi blir fortalt at det var helt nødvendig at Jesus på alle måter ble lik men-
neskene, nettopp fordi Han skulle ha rollen som vår Yppersteprest. Han har lidd og er blitt prøvet på samme 
måte som oss, og Han gjorde det som et ledd i Guds frelsesplan. Dette temaet står sterkt i fokus i Hebreerbrevet. 
Her kan vi blant annet lese: 
 

”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 – og for å befri dem som av frykt for 
døden hadde vært under trelldom hele sitt liv.” (Hebr. 2, 14-15). 

 
Med ”barna” menes her de menneskene Jesus kom for å frelse. Disse blir i tillegg omtalt som Jesu ”brødre” (jf. 
v. 10-13). Også i neste vers fremheves poenget om at det er den falne menneskeheten Jesus skal være Ypper-
steprest, Mellommann og Frelser for: 



 
”For Han tar seg jo ikke av engler, men Han tar seg av Abrahams slekt. 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, 16-18). 

 
Jesus vet hva det vil si å være menneske. Han har selv kjent på kroppen hvor vanskelig det kan være. Dette bør 
være en oppmuntring for oss. Når vi opplever vanskeligheter, kan vi vite at Han virkelig føler med oss, og at Han 
virkelig ønsker å hjelpe oss. 
 

”For vi har ikke en Yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med våre skrøpeligheter, men en som i 
alle ting er blitt prøvd slik som vi, men uten synd. La oss derfor komme frem til nådens trone med fri-
modighet for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det.” (Hebr. 4, 15-16). 

 
Gud ønsker å gi hjelp til alle som trenger det, og Han vil gi hjelp til dem som ber Ham, på den måten som Han 
ser vil gagne dem mest (jf. ”Går du gjennom vannene...”). Han har ”medlidenhet med våre skrøpeligheter”. 
 
I Bibelen finnes et viktig prinsipp, som vi godt kan kalle for rettferdighetens prinsipp. Dette prinsippet sier at 
”den sjel som synder, skal dø” (Esek. 18, 20). I henhold til rettferdighetens prinsipp er enhver synder skyldig på 
grunn av sin egen synd, og derfor underlagt syndens konsekvens, døden. Jesus tok på seg våre synder, og 
dermed også vår skyld. Han led derfor den syndens konsekvens som vi egentlig skulle ha lidd, og Han døde i 
vårt sted, som vår Stedfortreder. Men selv hadde Jesus ikke gjort noen synd. Alle anklagene fra de jødiske led-
erne var basert på løgn og falske vitner. Selv ikke den romerske landshøvdingen Pilatus, som var vant til å slå 
ned på forbrytere, kunne finne noe galt ved Jesus. Hans konklusjon var: 
 

”Jeg finner ingen skyld hos dette mennesket. ... Hva ondt har Han da gjort? Jeg har ikke funnet noen 
dødsskyld hos Ham...”  (Luk. 23, 4. 22). 

 
Jesus var rettferdig. Likevel ble Han henrettet som om Han var en alvorlig forbryter. 
 
 
Regnet blant overtredere 
 
Profetiene om Messias sa at Han skulle ta på seg våre sykdommer, smerter og synder, og at Han skulle dø i vårt 
sted, slik at vi kunne leve til tross for vår synd. Profeten Jesaja, som levde i det åttende århundre f.Kr., hadde 
sagt om Ham: 
 

”Han var foraktet og avvist av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Folk skjulte sitt 
ansikt for Ham. Han var foraktet, og vi regnet Ham som intet. 
 
Sannelig, det er våre sykdommer Han tok på seg, det var våre smerter Han bar. Likevel regnet vi Ham 
som rammet, slått av Gud og gjort elendig. 
 
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... 
 
Ved trengsel og dom ble Han tatt bort. Men da Han ble revet bort fra de levendes land, hvem i Hans 
slektsledd var det som aktet på at Han ble rammet for mitt folks overtredelses skyld? 
 
Han gav Ham Hans grav blant ugudelige, men hos en rik var Han i sin død, for Han hadde ikke gjort 
noen voldsgjerning, og det var ikke svik i Hans munn.” (Jes. 53, 3-5. 8-9). 

 
Profetiene fortalte at Messias skulle komme for menneskehetens frelse, men at menneskene likevel ville avvise 
Ham, forakte Ham og regne Ham ”som intet” og ”som rammet, slått av Gud og gjort elendig”. Men Han hadde 
ikke gjort noe galt, verken i ord eller handling. Til tross for dette var det mange av Hans samtidige som ville 
overse det faktum at det var på grunn av menneskehetens synder – inkludert deres egen – at Han ble rammet.  
 
Slik hadde profetien sagt at det ville bli, og slik ble det (jf. Matt. 26, 24. 54). Jesus ble kalt både gudsbespotter, 
bedragersk, demonbesatt, syndig og umoralsk (se f.eks. Matt. 12, 24 og Joh. 9, 16; 10, 33). Også mens Han hang 
på korset, spottet de Ham og antydet at Han var i opposisjon til Gud: 



 
”Du som ødelegger templet og bygger det opp på tre dager, frels Deg selv! Hvis Du er Guds Sønn, kom 
ned fra korset!” (Matt. 27, 40). 
 
”Han frelste andre; Seg selv kan Han ikke frelse! Hvis Han er Israels Konge, la Ham nå komme ned fra 
korset, og vi skal tro Ham! Han har satt sin lit til Gud. La Ham utfri Ham nå hvis Han vil ha Ham...” 
(Matt. 27, 42-43). 

 
Vi kan her bruke den samme modellen som vi brukte på maltesernes vurdering av Paulus, og fremstille disse 
jødenes måte å trekke slutninger på som følgende: 
 
 
Situasjon: Jesus er korsfestet. Dette gir to alternative løsninger og to mulige konklusjoner: 
 

Alternativ 1: 
 

            Virkning            årsak 
”Han dør à Han var under Guds vrede, siden Gud ikke ville utfri Ham” 

Alternativ 2:  
virkning                årsak 

”Han blir mirakuløst utfridd à Han var Guds Sønn” 
 
 
Når vi kjenner historien og vet at Jesus fra Nasaret var Guds Sønn, ser vi tydelig hvor feil det blir å tenke på 
denne måten og å trekke slutninger fra virkning til årsak. Jesus var Guds sønn, og Han var uten skyld. Likevel 
ble Han korsfestet og døde. Mange i Hans samtid regnet Ham som ”rammet, slått av Gud og gjort elendig” (Jes. 
53, 4). Men hadde Gud grepet inn og utfridd sin Sønn, ville ikke frelsesplanen blitt gjennomført.  
 
Da Jesus ble tatt til fange i Getsemane, hadde en av disiplene forsøkt å forhindre dette ved å forsvare Ham med 
et sverd. Jesus ba disippelen legge bort sverdet og sa til ham: 
 

”...tror du ikke at Jeg i denne stund kan be Min Far, og Han ville sende Meg mer enn tolv legioner 
engler? Men hvordan kunne da Skriftene bli oppfylt, som sier at det må skje på denne måten?” (Matt. 
26, 53-54). 

 
Gud kunne fint ha grepet inn og forhindret at Jesus ble korsfestet, men Han lot være. Det var nødvendig med 
Jesu stedfortredende død for at den falne menneskeheten skulle kunne få tilgivelse og bli frelst. Begivenhetene 
måtte derfor skje slik de gjorde. I profetien fra Jesaja ble ikke bare disse begivenhetene forutsagt, men det ble 
også understreket at det var etter Guds vilje at Messias døde på denne måten: 
 

”...Men det var etter Herrens velbehag å knuse Ham. Han slo Ham med sykdom...” (Jes. 53, 10). 
 
Det var ikke velbehagelig for Gud å påføre Jesus lidelse, sorg og smerte, eller å se sin kjære, enbårne Sønn lide 
og dø. Det som var velbehagelig for Gud, var å kunne frelse den falne, fortapte menneskeheten. For å oppnå 
dette, var Han villig til å gi sin Sønn til dem og for dem (jf. Joh. 3, 16).  
 
I Hebreerbrevet henvises det til en annen profeti om Messias, som står i en av Davids salmer (Sal. 40, 7-9): 
 

”Offer og gave ville Du ikke ha, men et legeme har Du forberedt for Meg. Brennoffer og syndoffer 
hadde Du ikke behag i. Da sa Jeg: Se, Jeg kommer – i bokrullen er det skrevet om Meg – for å gjøre 
Din vilje, Gud.” (Hebr. 10, 5-7). 

 
I Hebreerbrevets kommentar til dette sitatet, påpekes det først at Gud ikke hadde behag i de døde dyrene som ble 
ofret som syndoffer og brennoffer, enda Han selv hadde innstiftet denne ordningen. Deretter understrekes det at 
Messias skulle komme for å gjøre Guds vilje: ”Se, Jeg kommer ... for å gjøre Din vilje, Gud.” Konklusjonen i 
Hebreerbrevet er: 
 

”Ved denne viljen [altså Faderens vilje] er vi blitt helliget ved ofringen av Jesu Kristi legeme én gang 
for alle.” (Hebr. 10, 10). 

 



Jesu død – ”ofringen av Jesu Kristi legeme” – danner grunnlaget for menneskenes frelse. Dette offeret var et 
fullkomment offer. Jesus tok fullt og helt på seg hver eneste av menneskenes synder, og med dem også den hele 
og fulle skyld for syndene. Det mangler derfor ikke noe mer for at Gud skal kunne tilgi et menneske fullt og helt 
når det takker ja til Hans frelsestilbud (se v. 11-18). 
 

”For ved ett offer har Han for all evighet gjort dem fullkomne som blir helliget.” (v. 14). 
 
 
Det går ”onde” godt 
 
Det kan være vanskelig å akseptere at ”gode” mennesker blir rammet av vonde ting, mens andre, som åpenlyst 
gjør urett mot sine medmennesker og bryter Guds bud og samfunnets lover, får et langt liv med velstand og god 
helse. For noen kan dette oppleves urettferdig, ikke minst for dem som lider under andres uriktige handlinger. 
Riktignok har ingen unnsluppet døden og den normale aldringsprosessen som rammer alle mennesker, uavheng-
ig av deres religion, gudsforhold og livsførsel. Men mange mennesker som har begått alvorlige forbrytelser – 
både mot enkeltindivider, mot folk, mot nasjoner og mot Gud – har likevel hatt det vi vil kalle et godt liv. Det 
kan være vanskelig å se noen god mening i dette.  
 
Kong Salomo ble i sin tid regnet som en av de klokeste menn i verden (1. Kong. 10, 6-7). Heller ikke han fant 
noen mening med at det gikk dårlig med ”gode” mennesker, mens det gikk godt med ”de onde”. Han skriver om 
dette: 
 

”Det er en tomhet som hender på jorden: Det er rettferdige som rammes som det var for de ugudeliges 
gjerning, og det er ugudelige som rammes som det var for de rettferdiges gjerning. Jeg sa at dette også 
er tomhet.” (Fork. 8, 14). 

 
Den belønning og velsignelse som vi ville finne det mest naturlig at ble gitt til rettferdige mennesker, kommer i 
mange tilfeller til de urettferdige. I stedet er det mange rettferdige som lider under forhold som vi kanskje heller 
ville betrakte som en rettmessig lønn til dem som gjør urett. Denne fordelingen kan virke uforståelig og urett-
ferdig, men den er en av syndefallets mange følger. Synden er uforståelig og urettferdig.  
 
Kong Salomo pekte også på det forhold at alle mennesker, enten de er ”gode” eller ”onde”, gjennomgår den 
samme aldringsprosessen før de legges til hvile i graven. Man får ikke nødvendigvis noen ”belønning” i denne 
verden for å være ”god”: 
 

”Alt det som kommer, møter dem alle: Den samme lagnaden rammer den rettferdige som den skyldige, 
den gode og den rene som den urene, den som ofrer som den som ikke ofrer. Som det går med den gode, 
slik går det med synderen. ... Dette er det onde ved alt som hender under solen, det er en lagnad som 
rammer alle..” (Fork. 9, 2-3). 

 
Salomos far, kong David, hadde i sin tid erobret byen Jerusalem. Her bosatte han seg (2. Sam. 5, 6-9). I anled-
ning av at Paktkisten med De ti bud ble brakt inn i byen, bestemte David at noen av levittene (Levi’s etterkom-
mere) skulle ha ansvaret for sang og musikk. Blant dem var Asaf (1. Krø. 6, 39; 15, 16-19). Han har skrevet 12 
av de 150 sangene i Salmenes bok. I én av salmene forteller han om sin egen opplevelse av å se hvordan det går 
”onde” mennesker godt, som om valg av livsstil og forhold til Gud ikke skulle spille noen rolle.  
 
Etter først å ha konstantert Guds godhet mot sitt folk, beskriver Asaf det han opplever som problematisk: 
 

”...Men jeg, mine føtter var nær ved å utmattes. Mine skritt var like ved å gli ut. For jeg ble misunnelig 
på de hovmodige, da jeg så at de ugudelige har fred. Helt til sin død er de uten lidelse, velfødd er deres 
kropp. Menneskets møye har de ikke, og de rammes ikke som andre mennesker. ... De har mer enn 
hjertet kunne forestille seg. De håner og taler ondskapsfullt om undertrykkelse. De taler hovmodig. De 
løfter sin munn mot himlene... Se, dette er de ugudelige som alltid er i trygghet. De bare øker sin 
velstand.” (Sal. 73, 2-12). 

 
Asaf så hvordan noen mennesker både hånet Gud, var hovmodige, brukte vold og undertrykte sine medmenne-
sker. Likevel nøt de fred og velstand, og de slapp unna en rekke problemer som andre mennesker måtte stri med. 
Disse forhold tjente kun til å øke deres hovmod og deres motstand mot Gud. Asaf opplevde dette som urett-
ferdig, og han ble misunnelig på disse menneskene. Hans eget gudsforhold, livsstil og moral var ganske så 
annerledes enn deres. Det samme var hans livssituasjon. Han beskriver seg selv på denne måten: 



 
”Sannelig, forgjeves har jeg renset mitt hjerte og vasket mine hender i uskyld. For dagen lang er jeg 
rammet, og jeg straffes hver morgen.” (v. 13-14). 

 
Noen mennesker hadde forkastet Guds frelsestilbud, men nøt likevel helse, velstand og medgang. Asaf på sin 
side hadde takket ja til Gud, men opplevde likevel hverdagen vanskelig. Dette gjorde ham ”misunnelig på de 
hovmodige”, og han fant ingen mening med det. Det kunne synes som en urettferdig fordeling av verdens goder 
og problemer, som en urettferdig behandling av menneskene. Asaf forteller videre: 
 

”Da jeg grunnet på hvordan dette var å forstå, stod det bare smertefullt i mine øyne – helt til jeg gikk 
inn i Guds helligdom og forstod hva som venter dem.” (v. 16-17). 

 
Selv om mennesker forkaster Guds frelsestilbud og velger å holde fast ved et liv i synd, vil de ikke for alltid 
kunne fortsette slik uten å merke noe til konsekvensene av sine valg. Syndens lønn er døden (jf. Dersom frukten 
likevel uteblir i kap. 4). Den endelige konsekvens av deres valg, vil være evig fortapelse. Asaf fortsetter: 
 

”...Å, hvor de går til grunne som i et øyeblikk! De fortæres fullstendig av redsler. Som en drøm etter at 
en har våknet, Herre, slik skal Du forakte deres skyggebilde når Du står opp. ... For se, de som holder 
seg på avstand fra Deg, skal gå fortapt. Du ødelegger alle dem som er utro mot Deg.” (v. 19-20. 27). 

 
Dette faktum fikk Asaf til å forholde seg annerledes til sin egen livssituasjon. I et ”her og nå”-perspektiv kunne 
ulike forhold i hans liv virke meningsløse og være tunge å bære. Men i et perspektiv som inkluderte frelsen og 
evigheten, fikk de jordiske godene redusert verdi. Asaf ønsket ikke å bytte ut Gud mot dette livets goder. Hva 
kunne ha større verdi enn forsoning og vennskap med Gud? Asaf avslutter med å beskrive sitt valg og sitt håp: 

”...Likevel blir jeg alltid hos Deg; Du har grepet min høyre hånd. Du skal lede meg med Ditt råd, og 
deretter tar Du imot meg i herligheten. 
 
Hvem er for meg i himmelen, foruten Deg? Når jeg bare har Deg, har jeg ikke lyst til noe på jorden. 
 
Mitt kjøtt og mitt hjerte svikter. Men Gud er mitt hjertes klippe og min arvedel til evig tid.  
 
...for meg er det godt å holde meg i Guds nærhet. Jeg har gjort Herren Gud til min tilflukt, så jeg kan 
forkynne alle Dine gjerninger.” (v.23-28). 

 
Tross fysiske og psykiske vanskeligheter her i verden, innså Asaf at han hadde større ting å håpe på og at han 
eide en skatt som var av mye større verdi enn noe man kan eie i denne verden. I Gud fant han sin støtte her på 
jorden, og i Gud hadde han løftet om frelse og et evig liv. Dette var noe de menneskene som hadde takket nei til 
Gud, manglet. Det var derfor ingen grunn til å misunne dem, selv om de nøt jordiske fortrinn og goder. 
 
 
En rettferdig dom  
 
Når mennesker lever i synd uten at det får konsekvenser, blir de gjerne oppmuntret til å fortsette med disse 
syndene, ofte med økende alvorlighetsgrad. Dette er også en av årsakene til at vårt eget rettssystem idømmer lov-
brytere straff. Lovbryteren selv skal forstå at han har gjort noe galt og gjøre opp for seg, og i tillegg skal andre 
samfunnsborgere skremmes fra å begå en liknende handling. Dersom lovbruddet ikke fikk konsekvenser, ville 
mange flere kriminelle handlinger bli utført, både av lovbryteren selv og av andre. Kong Salomo viser hvordan 
dette er årsaken til at synden sprer seg i verden som den gjør: 
 

”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 selv om et menneske gjennom et langt liv kan utføre utallige synder, vil vedkommende til slutt måtte høste 
konsekvensene av sine valg. I likehet med Asaf, var Salomo kjent med både ”syndens lønn” og ”Guds nåde-
gave” (jf. Rom. 6, 23). Han skriver: 
 

”Selv om en synder gjør ondt hundre ganger, og hans levedager blir flere, så vet jeg likevel at det skal 
gå godt med dem som frykter Gud.  
 



Men det skal ikke gå godt for den ugudelige. Han skal ikke få flere levedager, slik som skyggen blir 
lengre, fordi han ikke frykter fremfor Guds åsyn.” (Fork. 8, 12-13). 

 
Bibelen beskriver Gud som en rettferdig dommer (se f.eks. Sal. 7, 12; 2. Tim. 4, 8; 1. Pet. 2, 23), og slår fast at 
alle mennesker vil bli dømt av Ham (Rom. 14, 10-12). Paulus skriver om dette til menigheten i Korint: 
 

”For vi skal alle frem for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen etter de ting han har gjort, enten 
godt eller ondt.” (2. Kor. 5, 10). 

 
De som har takket ”ja” til Guds frelsestilbud, vil bli frikjent i denne dommen, nettopp fordi Jesus tok på seg 
deres synd og skyld og ble dømt i deres sted. 
 

”...For også Kristus led én gang for synder, den rettferdige for de urettferdige, for at Han skulle føre 
oss frem til Gud...” (1. Pet. 3, 18). 
 
”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...  
 
Ved at de kjenner Ham, skal Min rettferdige tjener rettferdiggjøre mange, for Han har båret deres 
misgjerninger.” (Jes. 53, 5. 6. 11). 

 
Da Jesus beskrev frelsesplanen for fariseeren og rådsherren Nikodemus, forklarte Han hvordan Han var kommet 
til verden for at menneskene ”ikke skal gå fortapt, men ha evig liv” (Joh. 3, 16). Han fortsatte så med å relatere 
dette til Guds rettferdige dom: 
 

”Den som tror på Ham [Frelseren], blir ikke dømt. Men den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han 
ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.” (v. 18). 

 
Alle mennesker er i utgangspunktet dømt på grunn av sine synder. Men de som tar imot Guds frelsestilbud – 
”den som tror på Ham” – vil likevel ikke bli dømt. De blir frikjent. De som avviser Guds frelsestilbud – de som 
ikke tror på Ham – vil bli dømt. Jesus brukte israelittenes erfaring med giftslangene og kobberslangen for å illu-
strere dette (se avsnittet om Kobberslangen i kap. 2). 
 
Gud er tålmodig med alle mennesker, fordi Han ønsker at alle skal bli frelst. Han lar fikentreet stå ennå en stund, 
for ”kanskje det da bærer frukt. Men hvis ikke, kan du hogge det ned etterpå” (Luk. 13, 9). Én dag vil den 
rettferdige dommen bli fullbyrdet. Når Jesus kommer tilbake til jorden, vil dommen være avsagt. Menneske-
hetens nådetid vil da være over. I forbindelse med sin gjenkomst sier Jesus: 
 

”Og se, Jeg kommer snart, og Min lønn er med Meg, for å gi enhver igjen etter hans gjerning.” (Åp. 22, 
12). 
 

Jesus har sagt at Han vil ha sin ”lønn” med seg når Han kommer tilbake til jorden, og denne lønnen vil bli utdelt 
til den enkelte etter de valg han eller hun har tatt: 
 

”For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.” (Rom. 6, 23). 
 
Enok, som tilhørte det syvende slektsledd etter Adam og Eva, profeterte også om det som vil skje når Jesus for 
annen gang kommer til jorden. Denne profetien står gjengitt i Judas brev: 
 

”Se, Herren kommer med ti tusener av sine hellige for å holde dom over alle, for å refse alle ugudelige 
blant dem for alle deres ugudelige gjerninger som de har begått på ugudelig vis, og for alle de harde 
ord som de ugudelige synderne har talt imot Ham.” (Jud. 1, 14-15). 

 
Også i Åpenbaringsboken omtales den tiden da Gud vil dømme verden med rettferdighet: 
 

”...Folkeslagene raste, og Din vrede er kommet, og tiden da de døde skal bli dømt, og da Du skal lønne 
Dine tjenere, profetene og de hellige og dem som frykter Ditt navn, liten og stor, og da Du skal 
ødelegge dem som ødelegger jorden.” (Åp. 12, 18). 



 
Gud er ikke likegyldig til hva som skjer i verden. Han lukker ikke øynene for den urett som et menneske begår 
mot et annet. Selv om vi opplever en situasjon som urettferdig her og nå, kan vi overgi den til Gud, for Han vil ta 
seg av den. Han kjenner til alle sider av saken, og kan bedømme den på en måte som vi ikke er i stand til. Men vi 
kan ha tillit til at Han vil dømme rettferdig, fordi Han er rettferdig. 
 

 ”La himlene glede seg, og jorden fryde seg! La havet buldre med alt som fyller det. La marken og alt 
som er på den, fylles med glede! Da skal alle skogens trær juble for Herrens åsyn. For Han kommer, for 
Han kommer til dom for jorden. Han skal dømme verden med rettferdighet og folkene med sin sannhet.” 
(Sal. 96, 11-13). 

 
 
Han lar sin sol gå opp over gode og onde 
 
La oss gå tilbake til eksempelet med tyven som falt i trappa og ble lam. Vi kan kanskje ha forståelse for hold-
ningen om at han fikk lønn som fortjent, og for at han får mindre sympati og hjelp enn personer som blir lamme 
av helt andre grunner. Men hvordan forholder Gud seg til en slik person? Og hvordan bør vi forholde oss? 
 
I klare ordelag minner Bibelen oss på at vi alle er syndere. På grunn av våre synder, er vi skyldige og underlagt 
syndens konsekvens, døden. Intet menneske har sin ”egen rettferdighet” som de kan rose seg av (jf. Ikke deres 
egen fortjeneste i kap. 2). Når Bibelen beskriver Guds frelse, forsøker den ikke å skjule det faktum at vi alle i 
utgangspunktet er dødsdømte syndere. Men det var nettopp dødsdømte syndere Gud elsket så høyt at Han var 
villig til å gi sin Sønn slik at Han kunne dø i deres sted (jf. Joh. 3, 16). 
 

”For da vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. For det er neppe noen som vil 
dø for en rettferdig. Skjønt for en som er god ville kanskje noen våge å dø. Men Gud viser sin kjærlighet 
til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.” (Rom. 5, 6-8). 

 
Gud ønsker ikke at noen skal rammes av syndens alvorlige konsekvens, døden. Derfor iverksatte Han frelses-
planen. Hans ønske er at alle skal ta imot tilbudet om frelse (1. Tim. 2, 4). 
 

”Kast fra dere alle overtredelsene som dere har forbrutt dere mot, og skaff dere et nytt hjerte og en ny 
ånd! Hvorfor skulle dere dø, du Israels hus? For Jeg har ikke behag i noens død, sier Herren Gud. 
Vend derfor om, så skal dere leve!” (Esek. 18, 31-32). 
 
”...Så sant Jeg lever, sier Herren Gud, Jeg har ikke velbehag i den ugudeliges død, men i det at den 
ugudelige vender om fra sin ferd og lever. Vend om, vend om fra deres onde ferd! For hvorfor skulle 
dere dø, Israels hus?” (Esek. 33, 11). 

 
Gud arbeider utrettelig for at mennesker skal si ja til Hans frelsestilbud. Han er tålmodig med syndere, slik vin-
gårdsmannen er tålmodig med det ufruktbare fikentreet (Luk. 13, 6-9). Han har ikke behag i å påføre syndige 
mennesker straff, lidelse og død, men Han har behag i å tilgi, lege og frelse. Han lar derfor alle mennesker, både 
”gode” og ”onde”, få nyte godt av de velsignelser Han daglig sender over jorden. 
 

”...For Han lar sin sol gå opp over onde og gode, og Han lar det regne over rettferdige og urett-
ferdige.” (Matt. 5, 45). 
 
”...For Han er god mot de utakknemlige og onde.” (Luk. 6, 35). 

 
Alle som har valgt å ta imot Guds frelsestilbud og som dermed tilhører Hans folk, blir oppfordret til å gjøre det 
samme. De skal betrakte andre mennesker slik Gud ser dem, og behandle dem slik Han behandler dem. Jesus sa:  
 

”Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem 
som ondskapsfullt utnytter dere og forfølger dere. Slik skal dere være som barn av deres Far i him-
melen.” (Matt. 5, 44-45).  

 
Selv om andre forbanner, hater, utnytter og forfølger, skal vi elske, velsigne, gjøre godt og be for dem. Et slikt 
forhold til andre mennesker ligger ikke naturlig i den falne menneskenaturen, men er en av de gode fruktene fra 
”den nye fødsel” som gjør et menneske til ”Guds barn” (jf. Vingårdsmannens fortjeneste i kap. 4).  
 



Vi kan glede oss stort over at Gud har tilgitt oss våre synder og ønsker å adoptere oss som sine barn. Vi kan, og 
det med rette, føle at Gud viser oss stor ære og barmhjertighet når Han behandler oss på denne måten, og vi kan 
også innse at det hele er ufortjent. Men hva tenker vi egentlig når vi ser tyven som falt ned trappa? Fikk han lønn 
som fortjent? 
 
Da Jesus ble fortalt om galileerne som var blitt drept av romerne slik at blodet deres blandet seg med blodet til 
offerdyrene, svarte Han med å spørre: 
 

”Tror dere at disse galileerne var større syndere enn alle andre galileere, siden de måtte lide dette?” 
(Luk. 13, 2). 

 
Etter datidens – og kanskje også nåtidens – vanlige tankegang, ville disse jødenes trolig svare ja. De så virk-
ningen (”en uverdig død”), og derav trakk de sin konklusjon om årsaken (”disse var store syndere”). Men Jesus 
gav dem ikke muligheten til å svare høyt på dette spørsmålet. Han gav dem svaret, og fulgte deretter opp med en 
advarsel som gjaldt dem alle: 
 

”Nei, men hvis dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme på samme måten.” (v. 3). 
 
”Nei...” Disse galileerne var ikke større syndere enn andre galileere siden de måtte lide dette. Alle hadde det 
samme behovet for å vende om. De omkomne galileernes nådetid var over. Dersom de ikke alt hadde takket ja til 
Guds frelsestilbud, var det nå for sent. De som fortsatt var i live, hadde ennå muligheten, men hvis de holdt fast 
ved sitt nei, ville også de til slutt høste konsekvensen av dette valg (jf. Dersom frukten likevel uteblir i kap. 4). 
Det var altså ikke riktig å tenke at disse galileerne hadde fått lønn som fortjent. 
 
 
Rettferdighet tilregnet ved tro 
 
Alle mennesker er like avhengige av Gud for å bli frelst. Ingen har noe de kan kalle ”sin egen rettferdighet” som 
vil gi eller bidra til deres frelse. Lignelsen om tolleren og fariseeren (Luk. 18, 9-14, se under) kan lære oss om 
betydningen av å erkjenne dette.  
 
Fariseeren stolte på at hans egen rettferdighet var nok til å sikre ham frelsen og Guds velbehag. Derfor overgav 
han ikke sine synder til Gud, og han var like fullt en skyldig, dødsdømt synder da han forlot tempelet som da han 
kom dit. Tolleren innså sin uverdighet og avhengighet, tok imot Guds frelsestilbud og ble rettferdiggjort. Da han 
forlot tempelet, var han en tilgitt synder. I praksis innebar dette at Gud så på ham som om han aldri hadde 
syndet. Han gikk”rettferdiggjort hjem” (v. 14).  
 
Når fariseeren betraktet ”sin egen rettferdighet”, følte han seg bedre enn tolleren, som tilhørte en yrkesgruppe 
som var kjent for sine synder og sin umoral. Men fariseeren hadde ikke hatt noe å rose seg av. Han var selv en 
synder, og ovenfor Gud stilte han likt som tolleren. Tolleren innså sitt behov for en frelser og tok imot Guds 
gave. Men selv om han ble rettferdiggjort, hadde han like liten grunn til å hovere over fariseeren som denne 
hadde hatt til å hovere over ham. Det var ikke hans egen rettferdighet – noe av det han selv hadde gjort, slik som 
angeren, bekjennelsen eller aksepten av Guds frelsestilbud – som gjorde at Gud nå så på ham som om han aldri 
hadde syndet. Han var blitt tilregnet Jesu rettferdighet (jf. Rom. 4, 6-8).  

 
Gud utvalgte i sin tid Abraham og hans ætt. I Romerbrevet tar Paulus opp hva det var som gjorde Abraham rett-
ferdig. Det var ingen av hans egne handlinger som gav eller bidrog til hans frelse, men hans tro på Gud og Hans 
løfter om frelse: 
 

”Hva skal vi da si at vår far Abraham har oppnådd etter kjødet? For dersom Abraham ble retterdig-
gjort ved gjerninger, har han jo noe å rose seg av, men ikke for Gud. For hva sier skriften? 
   

”Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet.” [1. Mos. 15, 6]. 
  

For den som arbeider blir ikke lønnen regnet som nåde, men som fortjeneste. Men den som ikke 
arbeider, men tror på Ham som rettferdiggjør den ugudelige, ham blir hans tro tilregnet som 
rettferdighet...” (Rom. 4, 1-5). 

 
Abraham ble tilregnet Jesu rettferdighet. Han trodde på løftene om Stedfortrederen som skulle komme, og tok 
imot Ham som sin personlige Frelser. Dersom det var noen av de handlinger Abraham selv hadde utført som 



gjorde ham rettferdig, ville hans rettferdighet ganske riktig ha vært en fortjeneste, som Paulus skriver. Rettferd-
igheten ville med andre ord ha vært lønnen for hans eget strev, på samme måte som en arbeidstaker får utbetalt 
sin månedslønn etter en måneds arbeid. Men slik var det altså ikke. Det som gjorde Abraham rettferdig i Guds 
øyne, var den rettferdigheten som Gud tilregnet ham fordi han trodde, stolte på og takket ja til frelsestilbudet. 
Abraham trodde ”på Ham som rettferdiggjør den ugudelige”, og derfor ble ”hans tro tilregnet som rett-
ferdighet”.  
 
 

LLLLignelsen om tolleren og fariseeren 
 
Han [Jesus] fortalte også denne lignelsen til dem som stolte på seg selv at de var rettferdige, og som foraktet de andre: 
 
”To mennesker gikk opp til tempelet for å be. Den ene var en fariseer og den andre en toller. Fariseeren stod for seg selv 
og bad slik: ”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.” Men tolleren stod langt borte. Han ville ikke 
engang løfte øynene sine mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: ”Gud, vær meg synder nådig!” 
 
Jeg sier dere: Denne mannen gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, den andre ikke. For hver den som opphøyer seg selv, 
skal bli fornedret. Og den som fornedrer seg selv, skal bli opphøyet.”     

(Luk. 18, 9-14) 
 
 
Paulus bruker Skriften (1. Mos. 15, 6) som grunnlag for denne konklusjonen, som ikke bare gjelder Abraham, 
men alle mennesker som vil tro (jf. Kobberslangen i kap. 2). Det som ble skrevet om Abraham, ble også skrevet 
ned for vår skyld, forklarer Paulus senere (Rom. 4, 22-24): 
 

”Nå ble det ikke skrevet bare for hans skyld at den ble tilregnet ham; det ble skrevet også for vår skyld. 
Rettferdigheten blir tilregnet alle oss som tror på Ham som reiste vår Herre Jesus opp fra de døde, Han 
som ble gitt for våre overtredelser, og som ble oppreist til vår rettferdiggjørelse. 
 
Da vi altså er blitt rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved Ham har 
vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i, og vi roser oss ved håp om Guds herlighet.” 
(Rom. 4, 24-5, 2). 

 
Ingen mennesker – verken de som er rettferdiggjort eller de som ikke er det – har noe å rose seg for når det gjeld-
er frelsen. Rettferdiggjørelsen er Guds gave til den fortapte menneskeheten, som har syndet imot Ham. All ære 
for et menneskes frelse tilkommer Gud. (Se også Ingen forskjell på jøde og greker og Ros deg ikke overfor gren-
ene i kap. 4). 
 
I brevet til de troende i Filippi, Makedonia, forteller Paulus hvordan han selv fikk lære forskjellen på den rett-
ferdigheten som mennesker tror de kan bygge opp gjennom bestemte handlinger, og den rettferdigheten som 
kommer fra Gud. Paulus var selv fariseer. Før han ble omvendt, hadde han i likhet med andre fariseere vært 
svært nøye med å overholde religiøse lover, forskrifter og ritualer (Fil. 3, 4-6). Dette, sammen med hans kjøde-
lige slektskap til Abraham, tjente til stolthet og selvros. Men etter at han var blitt omvendt, innså han hvor verdi-
løst alt dette egentlig var: 
 

”...Ja, så visst regner jeg alt som tap sammenlignet med det som er så mye mer verd, kunnskapen om 
Kristus Jesus, min Herre. På grunn av Ham har jeg lidd tap av alt, og jeg regner det som søppel, for at 
jeg skal vinne Kristus og bli funnet i Ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men 
den som blir gitt ved troen på Kristus: rettferdigheten som er av Gud på grunn av troen...” (Fil. 3, 8-9). 

 
Som fariseer hadde Paulus følt at han kunne rose seg av sin egen rettferdighet, enda han i virkeligheten ikke var 
rettferdiggjort. Ikke minst hadde han følt at han kunne hovere over ikke-jøder og samfunnsgrupper som tollere 
og skjøger. Men da han senere virkelig ble rettferdiggjort av Gud, så han ikke lenger noen grunn til å rose seg, 
verken overfor sine tidligere trosfeller, hedningene eller syndere generelt. Til de kristne i Galatia skriver han: 
 

”Visst er vi av naturen jøder og ikke syndere av hedningefolk. Men fordi vi vet at et menneske ikke blir 
rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Jesus Kristus, så trodde også vi på Kristus Jesus, for at 
vi skulle bli rettferdiggjort ved tro på Kristus, og ikke av lovgjerninger. For av lovgjerninger blir intet 
kjød rettferdiggjort.” (Gal. 2, 15-16). 

 



 
For også vi selv var en gang 
 
Paulus var opptatt av at også andre troende måtte huske på dette. I flere av sine brev minner han de kristne på 
hvordan de selv en gang hadde vært før de ble omvendt, og om hvordan deres frelse og rettferdiggjørelse helt og 
holdent var en gave fra Gud. Minnet om deres tidligere livsførsel ville ikke bare fremheve Guds kjærlighet og 
overbærenhet ovenfor dem selv, men også gjøre dem ydmyke og øke deres overbærenhet ovenfor andre. Når de 
så hvor tålmodig Gud hadde vært med dem, ville de også innse hvor tålmodige de burde være mot andre (jf. Ikke 
deres egen fortjeneste i kap. 2). 
 
Til de troende i Efesos skriver Paulus: 
 

”Også dere gjorde Han levende, dere som var døde i deres overtredelser og synder, de som dere en 
gang vandret i. ... Vi var av naturen vredens barn, slik som de andre. 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, ikke av gjerninger, for 
at ikke noen skulle rose seg.” (Ef. 2, 1-5. 8-9). 

 
Etter å ha understreket at de urettferdige ikke vil arve Guds rike, skriver Paulus til menigheten i Korint: 

”...Far ikke vill! Verken de som lever i hor, eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller menn som 
lar seg bruke til unaturlig utukt med menn, eller menn som driver utukt med menn, eller tyver eller 
grådige eller drukkenbolter eller spottere eller pengeutpressere skal arve Guds rike. Slik var noen av 
dere en gang. Men dere ble renset, dere ble helliget, og dere ble rettferdiggjort i den Herre Jesu navn 
og ved vår Guds Ånd.” (1. Kor. 6, 9-11). 

 
I sitt brev til Titus ber Paulus ham om å minne de troende om å underordne seg styresmaktene og myndighetene 
(Tit. 3, 1). En lignende oppfordring blir gitt til de troende i Roma (Rom. 13, 1). De styresmakter det her var 
snakk om, var ikke styresmakter som regjerte etter Guds vilje. De romerske myndighetene gikk ofte brutalt frem, 
og de bidro sterkt til å fremme både avgudstilbedelse og umoral. Enkelte keisere fremstilte til og med seg selv 
som levende guder, slik som Nero, mannen som lot Paulus bli henrettet.  
 
Paulus oppmuntrer på ingen måte de troende til å tilbe keiseren og hans avguder, eller til å innsmigre seg ovenfor 
myndighetene. Paulus ble selv henrettet på grunn av sin troskap mot Gud og evangeliet. Hans brev er ingen 
oppfordring til å inngå kompromisser. Det handler i stedet om de prinsipper som skal ligge til grunn for de 
kristnes livsførsel og for deres holdninger ovenfor andre mennesker.  
 
I Det gamle testamentet finner vi flere eksempler på hvordan dette fungerer i praksis. Ett eksempel er Daniel, 
som ble bortført til kong Nebukadnesars hoff i Babylon. Han var lojal mot den babylonske kongen, og senere 
også mot den medo-persiske regenten, uten å gi avkall på ett eneste av sine religiøse prinsipper eller forpliktelser 
overfor Gud. Et par ganger holdt det på å koste ham livet. Hans troskap overfor Gud ble et sterkt vitnesbyrd 
overfor dem han omgikk, deriblant kong Nebukadnesar, som til slutt selv ble en troende (Dan. 4), og kong 
Dareios (Dan. 6, 25-29). Et annet eksempel er Josef. Han var trofast og lydig som slave i Potifars hus, som fange 
i faraos fengsel og til slutt som Egypts nest øverste leder. Også han var et levende vitnesbyrd om Guds nåde 
overfor dem han omgikk, både vanlige folk og myndighetene.  
 
Et eksempel på det motsatte, er jødene på Jesu tid. Judea var underlagt romerne, og mange jøder var fylt av hat 
mot undertrykkerne. De ønsket seg nasjonal frihet og storhet. I tillegg var det mange som følte seg overlegne 
over romerne på grunn av sitt fysiske slektskap til Abraham og på grunn av romernes umoral. Deres holdning til 
romerne var derfor preget av hat og fiendskap, og det vitnesbyrd de gav om Gud bar preg av dette. De var ikke 
det lys i verden som Gud hadde ønsket at Hans folk skulle være (jf. Matt. 5, 13). I stedet økte de hedninge-
folkenes fordommer og motvilje. 
 
Mange av Jesu poenger i Bergprekenen var rettet mot disse holdningene. Han oppfordret dem som skulle være 
Guds folk, til ikke å gjengjelde med samme mynt eller å stå imot urettferdig behandling. I stedet for å hate sine 
fiender, oppfordret Han dem til å besvare det onde med det gode: 
 

”Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem 
som ondskapsfullt utnytter og forfølger dere.” (Matt. 5, 44). 



 
Det var slike holdninger som skulle prege dem som ”Guds barn” (v. 45), ikke hat, intoleranse, motvilje og 
fordommer. De skulle ikke bare hilse på sine venner, men ta godt vare på sine ”fiender” og behandle dem med 
respekt (v. 46-47). Gud ”lar sin sol gå opp over onde og gode” og ”lar det regne over rettferdige og 
urettferdige” (v. 45). Dette er et uttrykk for Guds kjærlighet til alle mennesker, og det var naturlig at denne 
”frukten” også preget dem som var ”Hans barn”. 
 
Det var det samme evangelium Paulus forkynte som Jesus hadde forkynt. Når Paulus oppfordrer troende kvinner 
til å elske og underordne seg sine ektemenn (Tit. 2, 4-5), troende slaver til å lyde sine herrer (v. 9-10), eller 
menigheten til å underordne seg styresmaktene (3, 1), bygger han nettopp på dette grunnlag: kjærlighet til alle 
mennesker, både onde og gode. Når Paulus oppfordrer de kristne til en livsførsel og en holdning som er basert på 
kjærlighet, overbærenhet og respekt, uavhengig av hvilken livssituasjon man befinner seg i, gir han blant annet 
følgende begrunnelser: 
 
 ”...for at Guds ord ikke skal bli spottet.” (Tit. 2, 5). 
 

”...slik at den som er motstander kan bli til skamme fordi han ikke har noe ondt å si om deg.” (Tit. 2, 8). 
 
”...slik at de i alle ting kan være en pryd for Guds, vår Frelsers lære.” (Tit. 2, 10). 

 
Et menneskes livsførsel vil alltid være et vitnesbyrd om den ideologi eller religion vedkommende bekjenner seg 
til. Man kan tale mange vakre ord som gir et godt inntrykk, men det er læren omsatt i praksis som har størst 
innflytelse når det gjelder å forme andres holdning til den.  
 
Det finnes mange lærer og ideologier som har fått stor oppslutning, men som når de er blitt satt ut i praksis, har 
vist et menneskesyn og en menneskebehandling som har fylt mange med avsky. Eksempler her er nazismen og 
kommunismen. På lignende vis har mange fått avsky for kristendommen fordi mennesker som har bekjent seg til 
dem, har levd på en måte som bryter med dens grunnleggende prinsipper om nestekjærlighet og rettferdighet. 
Fortsatt er mange muslimer fiendtlig innstilt overfor kristendommen på grunn av Den romersk-katolske kirkes 
brutale korstog i middelalderen. 
 
Når Paulus ønsker at de troende skal underordne seg styresmaktene, har dette sammenheng med det vitnesbyrd 
de gir gjennom sin livsførsel. Selvfølgelig skal de ikke gi avkall på sine kristne prinsipper. Men utenom dette 
skal de innordne seg etter samfunnets ordning. Dersom de sniker seg unna samfunnsplikter, overser normer på 
grunn av sin ”kristne frihet” eller oppfordrer til opprør, vil de pådra seg myndighetenes og sine medborgeres 
motvilje, samtidig som de vil gjøre livet unødvendig vanskelig for seg selv.  
 
Paulus ber de kristne ”oppføre seg ordentlig” og behandle alle mennesker godt. Deretter minner han de troende 
på hvordan de selv en gang var og hvor stor barmhjertighet Gud har vist dem, til tross for deres mange feil. De 
har med andre ord ingen grunn til å rose seg overfor de andre. Guds ønske er at alle mennesker skal bli frelst, 
også myndighetspersoner. På samme måte som Moses forsøkte å rettlede israelittene med tanke på deres eget og 
andres beste (jf. 5. Mos. 4, 5-6), skulle Titus rettlede de kristne: 
 

”Minn dem om å være underordnet under styresmakter og myndigheter, å adlyde, å være rede til enhver 
god gjerning, til ikke å spotte noen, til å være fredelige og milde og til å vise saktmodighet overfor alle 
mennesker. 
 
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 utøste over oss ved Jesus Kristus, vår Frelser, 
for at vi, etter å ha blitt rettferdiggjort ved Hans nåde, skulle bli arvinger ifølge håpet om evig liv.” (Tit. 
3, 1-7). 

 
 
 
 
 



Det er de syke som trenger lege 
 
Når vi husker på hvordan Gud har vært tålmodig med oss og tenker på alt det gode Han har gjort mot oss til tross 
for alle våre feil og mangler, hvordan vil vi da forholde oss til tyven som falt ned trappa og ble lam? Vil vi 
fortsatt tenke at han fikk lønn som fortjent? Eller vil vi gi ham den sympati og hjelp som vi selv skulle ønske vi 
fikk dersom vi var i hans sted? 
 
Én av de tolv mennene som Jesus utvalgte som sine nærmeste medarbeidere, var tolleren Levi Matteus. Denne 
mannen tilhørte en yrkesgruppe som ble sett ned på, ikke minst i religiøs sammenheng. Tollerne ble betraktet 
som store syndere og nasjonale forredere fordi de samlet inn skatt for romerne. I tillegg var det mange av dem 
som gikk uærlig frem og beriket seg selv på bekostning av sine landsmenn.  
 
Levi Matteus tok villig imot invitasjonen da Jesus innbød ham til å bli Hans disippel. Han forlot det han hadde 
og fulgte Jesus (Luk. 5, 28). Ikke lenge etter holdt Levi Matteus et gjestebud hvor Jesus, Hans disipler, en rekke 
tollere og andre som var kjent for sine synder, var tilstede. Jesus hadde ingen problemer med å spise sammen 
med disse menneskene. Han viste i praksis at Gud virkelig elsker alle, uavhengig av hva de har gjort tidligere i 
livet, og at Han ønsker dem alt vel. Hva andre måtte mene om denne handlingen, og hva den ville få å si for 
Hans rykte, var av mindre betydning. 
 
Fariseerne, som allerede var fiendtlig innstilt overfor Jesus, forsøkte å bruke situasjonen til å skape motvilje mot 
Ham. ”Hvorfor spiser deres Mester sammen med tollere og syndere?” spurte de disiplene Hans (Matt. 9, 11). 
Jesus besvarte selv anklagen med å bruke et bilde som gjør det lettere å forstå de prinsipper som ligger bak Guds 
handlemåte: 
 

”De som er friske, har ikke bruk for lege, men de som er syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferd-
ige, men syndere til omvendelse.” (Luk. 5, 31-32). 

 
Friske mennesker har ikke behov for legehjelp. På samme måte har rettferdige mennesker intet behov for en 
frelser. Det var ikke nødvendig med en stedfortreder før Adam og Eva falt i synd. Men etter syndefallet var 
behovet der. Den falne menneskeheten trengte en frelser, på samme måte som en syk person har behov for 
legehjelp.  
 
Ingen lege som gjør sin jobb, vil avvise en syk person fordi han er syk. Den eneste grunnen til at legen er der – 
som lege – er at han skal hjelpe den syke til å bli frisk. På samme måte kom Jesus for å hjelpe syndere, for å 
frelse dem. 
 
For at legen skal kunne hjelpe den syke, er det riktignok en forutsetning at den syke selv søker legehjelp og er 
villig til å ta imot behandling. Vi kan også se for oss at legen leter etter og oppsøker den syke, men dersom 
personen ikke vil samarbeide, hjelper det lite at legen har den nødvendige kompetansen og kan gi de nødvendige 
medisinene. Hvis pasienten ikke tar imot hjelpen, vil han ikke bli frisk.  
 
Jesus oppsøkte tollere og syndere fordi Han ønsket å frelse dem. Mange av disse foraktede menneskene valgte å 
ta imot Hans hjelp, og de ble ”helbredet” (tilgitt og rettferdiggjort). Også fariseerne var syndere med behov for 
hjelp. Jesus forsøkte mange ganger å få dem til å innse dette. I mange tilfeller ble likevel Hans hjelp avvist. 
Dermed forble de ”syke”, og deres ”sykdom” ville til slutt ende med døden. 
 
Jesus kom for å kalle ”syndere til omvendelse”. Dette inkluderer oss selv, og det inkluderer alle andre menne-
sker, også tyven som falt i trappa. Vi vet ikke hvilken respons tyven vil gi på Guds frelsestilbud. Han kan ha levd 
et liv som vil fylle de fleste med fortvilelse og avsky, og det kanskje med god grunn, men det betyr ikke at Guds 
frelsestilbud ikke omfatter ham. Dersom han er villig til å omvende seg og ta imot den hjelpen Gud tilbyr, vil 
også han bli en del av Guds folk.  
 
Paulus var i sin tid en av de kristnes mest innbitte fiender. Han forteller selv at han ”til overmål forfulgte Guds 
menighet og forsøkte å utslette den” (Gal. 1, 13). En dag han var på vei til Damaskus for å arrestere de kristne 
der, fikk han se et sterkt lys fra himmelen samtidig som han hørte Jesu stemme. Da hendelsen var over, var 
Paulus blind. Han ble geleidet inn i Damaskus, hvor han fastet og ba i tre dager (Apg. 9, 1-9). 
 
I Damaskus bodde en mann ved navn Ananias. Han var kristen og følgelig en av dem som Paulus var kommet 
for å arrestere. I et syn ba Jesus ham oppsøke Paulus og legge hånden på ham slik at han kunne få synet tilbake 
(v. 10-12). Ananias kjente til Paulus og hva han hadde gjort mot de troende i Jerusalem. Han visste også hvorfor 



Paulus hadde reist til Damaskus. Ananias kunne ha tenkt at Paulus nå hadde fått lønn som fortjent, at han nå 
hadde fått en rettmessig straff fra Gud på grunn av sin motstand mot Jesus og den smerte han hadde påført de 
kristne. Men selv om Paulus hadde gjort mye galt mot sine medmennesker og mot kristendommen, hadde Jesus 
en annen holdning til ham. Til Ananias sa Han: 
 

”Gå, for han er et utvalgt redskap for Meg til å bære Mitt navn frem for hedninger, konger og Israels 
barn...” (v. 15). 

 
Ananias hadde tillit til Jesus og gjorde som han var blitt bedt om. I ettertid vet vi at Paulus ble en av de mest 
virksomme misjonærene i sin samtid. Han grunnla en rekke menigheter, og det er han som har skrevet flertallet 
av brevene i Det nye testamentet. For Gud var han ”et utvalgt redskap”. Men for de kristne i Jerusalem og for 
Ananias og de troende i Damaskus, var dette umulig å vite.  
 
 
Vi og vår holdning 
 
Vi kan ikke vite om en person som i dag sier nei til Gud, kanskje i fremtiden vil ombestemme seg og si ja (jf. 
Lignelsen om de to sønnene i kap. 5). Like lite som Ananias er vi i stand til å bedømme hva et menneske kan bli 
dersom det overgir seg til Gud. Det er uansett den kristnes plikt å behandle alle mennesker på en god måte. 
Fokuset skal ikke være på hva de har gjort eller hvem de er, men på hva de kan bli. Paulus er bare ett eksempel. 
Kong Nebukadnesar og Ninives innbyggere er andre.  
 
Bibelen gir oss en rekke retningslinjer som kan hjelpe oss når vi skal utforme vår holdning til andre mennesker: 
 

• ”Alt dere vil at menneskene skal gjøre for dere, det skal dere også gjøre for dem.” (Matt. 7, 12). 
 

• ”Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem 
som ondskapsfullt utnytter dere og forfølger dere. Slik skal dere være som barn av deres Far i 
himmelen. For Han lar sin sol gå opp over onde og gode, og Han lar det regne over rettferdige og 
urettferdige...” (Matt. 5, 44-45). 

 
• ”Minn dem om å være underordnet under styresmakter og myndigheter, å adlyde, å være rede til 

enhver god gjerning, til ikke å spotte noen, til å være fredelige og milde og til å vise saktmodighet 
overfor alle mennesker. 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...” (Tit. 3, 1-3). 
 

• ”Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt. For med den dommen dere dømmer, skal dere selv bli dømt. 
Og med det målet dere måler opp med, skal det bli målt opp tilbake for dere. Hvorfor ser du flisen i din 
brors øye, men merker ikke planken i ditt eget øye? Eller hvordan kan du si til din bror: ”La meg ta 
flisen ut av øyet ditt!” – og se, planken er i ditt eget øye? Hykler! Ta først planken ut av ditt eget øye! 
Da skal du se klart så du kan ta flisen ut av din brors øye.” (Matt. 7, 1-5). 

 
• ”For jeg sier dere at Gud er i stand til å oppreise barn for Abraham av disse steinene...” (Matt. 3, 9). 

 
Det ligger ikke naturlig for et menneske å elske sine fiender og gjengjelde ondt med godt. Men når Gud skifter 
steinhjertet ut med et hjerte av kjød og gir mennesket sin Ånd, kan det læres (Esek. 36, 26-27).  
 
I denne sammenheng spiller også vår egen erfaring en stor rolle. ”For også vi selv var en gang...” skrev Paulus, 
før han minnet sine lesere om den ”godhet og menneskekjærlighet” som Gud hadde vist dem (jf. For også vi 
selv var en gang). På liknende vis hadde Moses minnet israelittene på hvordan de gjentatte ganger under 
ørkenvandringen hadde gjort opprør mot Gud. Likevel hadde Gud forbarmet seg over dem, og Han ønsket å gi 
dem det gode (jf. Ikke deres egen fortjeneste i kap. 2). Når vi husker på hvordan Gud har behandlet oss – med 
våre feil og mangler –, kan vi lettere bære over andre mennesker – med deres feil og mangler. 
 
I sitt første brev legger Johannes stor vekt på hvor viktig det er at Guds kjærlighet også viser seg hos de kristne. 
Kjærlighet til verdslige ting – det som faller naturlig for menneskene – hører ikke hjemme hos Gud (1. Joh. 2, 
15-16). Men den kjærlighet som er hos Gud og fra Gud, innebærer en velvillig holdning, omsorg for andre og 
vilje til å tilgi. På samme måte som Jesus (se Matt. 5, 44-45), oppfordrer Johannes de kristne til å ha den 
holdning ovenfor andre mennesker som Gud har. Han skriver: 



 
”...La oss elske hverandre, for kjærligheten er av Gud. Og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner 
Gud. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. 
 
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.  
 
Elskede! Hvis Gud elsket oss slik, så skylder også vi å elske hverandre.” (1. Joh. 4, 7-11). 

 
”Gud er kjærlighet”, og dette har kommet klart til syne i frelsesplanen. Så høyt elsket Gud verden, at Han gav 
sin enbårne Sønn (”...sendt sin Sønn til soning for våre synder...”) slik at menneskene ikke skulle gå fortapt, men 
ha evig liv (”...for at vi skal leve med Ham...”). Når Gud har elsket oss slik, så skylder også vi å elske hverandre. 
 
Uten å være omvendt eller ”født på nytt” (jf. Joh. 3, 5), er det som nevnt umulig å elske noen på denne måten, 
ettersom det er Gud som er opphavet til slik kjærlighet. Den finnes ikke i den falne menneskenaturen. 
 

”...Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud...” (1.Joh. 4, 7). 
 

”...Gud er lys, og i Ham finnes det ikke noe mørke. Hvis vi sier at vi har samfunn med Ham, og vandrer i 
mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten... Den som sier at han er i lyset, og som hater sin bror, er i 
mørket inntil nå...” (1. Joh. 1, 5; 2, 9). 

 
Bekjennelse til kristendommen og dens doktriner er ikke nok. Det er kun ved å bli ”født på nytt” (jf. Joh. 3, 5) – 
idet Gud gir mennesket et nytt hjerte og sin Ånd (jf. Esek. 36, 26-27) – at et menneske kan elske sin neste og 
sine fiender som seg selv.  
 

”...Den som elsker sin bror, blir i lyset...” (1. Joh. 2, 10).  
 
”...La oss elske hverandre, for kjærligheten er av Gud. Og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner 
Gud.” (1. Joh. 4, 7). 
 
”...Hvis vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og Hans kjærlighet er blitt gjort fullkommen i oss. På dette 
kjenner vi at vi blir i Ham og Han i oss, for Han har gitt oss av sin Ånd.” (1. Joh. 4, 12-13). 
 
”Ved dette er kjærligheten gjort fullkommen blant oss: At vi kan ha frimodighet på dommens dag.” For som 
Han er, slik er vi i denne verden.” (1. Joh. 4, 17). 

 
 
 
 
 
 

 

”Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot 
dem som hater dere, og be for dem som ondskapsfullt utnytter dere og 
forfølger dere. Slik skal dere være som barn av deres Far i himmelen...” 

(Matt. 5, 44-45). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LLLLignelsen om den bortkomne sauen 

  
 

”Hvilket menneske blant dere som har hundre sauer, og mister 
én av dem, vil ikke forlate de nittini i ødemarken og gå av sted 
og lete etter den ene som er mistet, til han finner den? Og når 
han har funnet den, legger han den på skuldrene sine og gleder 
seg.  
 
Når han kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og 
sier til dem: ”Gled dere med meg, for jeg har funnet sauen min, 
den som var tapt!”  
 
Jeg sier dere at på samme måte skal det være større glede i 
himmelen over én synder som omvender seg, enn over nittini 
rettferdige som ikke har bruk for omvendelse.”  

 
       (Luk. 15, 4-7) 

 
 
 
  
 
 
 


