MODUL 1

LEKSJON 3

RETTFERDIGHET AV NÅDE
Av Don Krow

I dag skal vi se på temaet rettferdighet av nåde (grace). I Rom 3:21-23 står det: «Men
nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart (manifestert) uten noen lov, den rettferdighet som er
bevitnet av loven og profetene. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og
over alle som tror. For det er ingen forskjell (differensiering), for alle har syndet og mangler
(kommer til kort, har falt fra) Guds ære.» (mine parenteser).
Legg merke til at dette skriftstedet sier: «Men nå er Guds rettferdighet blitt
åpenbart uten noen lov.» Jeg spurte engang en mann: «Hva tror du at du må gjøre for å
komme til himmelen?» Han svarte at han måtte holde de ti bud, være trofast mot kona si,
leve et moralsk liv, pluss en rekke andre ting. Jeg sa: «Vet du hva du må ha for å komme til
himmelen, for å være i Guds nærvær eller i Hans rike? Du må ha en rettferdighet som er
lik Guds rettferdighet.» Han sa: «Hva sa du? Det er ingen som kan ha en rettferdighet som
tilsvarer Guds rettferdighet. Det er bare ett menneske som har hatt det, og det var Jesus
Kristus!» Jeg sa: «Du tok poenget! Det er helt rett! Ingen av oss har noensinne overholdt
loven og budene fullt ut, hverken utad eller innad, men vi trenger en rettferdighet som er lik
Guds egen for å kunne bli akseptert av Ham.»
Dette er akkurat hva som står i Rom 3:21-22: «Men nå er Guds rettferdighet blitt
åpenbart uten noen lov... Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over
alle som tror.» Den rettferdighet som Gud tilbyr deg og meg er av typen «ved tro på Jesus
Kristus», den er til alle og over alle som tror. Det er to typer rettferdighet - menneskets
rettferdighet og Guds rettferdighet. Menneskets rettferdighet er det beste en person kan
prestere i oppførsel og gode gjerninger, men det kan ikke gjøre deg akseptert av Gud. Du
trenger en rettferdighet som er lik Guds rettferdighet, og denne tilbyr Han deg – Guds
rettferdighet som er uten noen lov.
På gresk har de ikke bestemt artikkel, som betyr at det teksten her egentlig sier, er at
Gud tilbyr Sin egen rettferdighet uten lov. En rettferdighet som er i henhold til lov, er en
rettferdighet som følger av gjerning, fortjeneste og oppnåelse for å bli akseptert av Gud. Alle
verdens religioner i dag mener at du må gjøre, prestere og oppnå for å bli godkjent av Gud.
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Ordet «Evangelium» betyr «gode nyheter», og evangeliets gode nyheter er at Gud tilbyr sin
egen rettferdighet og aksept til alle som vil tro på det Jesus Kristus fremskaffet - Hans død på
korset for våre synder - som tilregner oss den rettferdigheten som er lik Lovens rettferdighet.
Dette er Guds rettferdighet som er uten Loven, uten at vi skal gjøre, prestere og oppnå, og
den kommer til oss gjennom tro på Jesus Kristus.
Legg merke til at det i vers 22 at det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus
som er til alle og over alle. Hvorfor tilbyr Gud sin rettferdighet til alle? «For det er ingen
forskjell (differensiering), for alle har syndet og mangler (kommer til kort, har falt fra) Guds
ære.» (mine parenteser). Du har syndet, jeg har syndet og vi kommer alle til kort i forhold
til Guds standard og fullkommenhet. På grunn av våre synder, er det viktigste vi trenger å
bli akseptert, få en riktig relasjon og rett stand med Gud. Og Gud har tilbudt dette, ikke
gjennom gjerninger som Loven krever, men gjennom tro på Jesus Kristus. Guds rettferdighet
kommer ikke ved at du arbeider, prøver, fortjener eller forsøker å oppnå, men den kommer
gjennom tro, avhengighet og tillit til Herren Jesus Kristus.
Hvordan ble Abraham (jødenes stamfar) frelst? Bibelen sier at han trodde Gud trodde på det løftet Gud gav ham - og så ble rettferdighet tilregnet ham til hans fordel.
Det faktum at Abraham ble erklært rettferdig framfor Gud gjennom sin tro var ikke bare
for hans skyld. Vi leser i Rom 3:21-22 at et menneske er erklært rettferdig gjennom sin tro
på Jesus Kristus. Bibelen sier at på grunn av det Jesus betalte på korset da han utøste sitt
blod for våre synder, vil rettferdighet (rett stand med Gud) bli tilregnet enhver som helt
enkelt tror på Kristus.
Rom 5:17 står det: «For om døden fikk herredømme ved den ene, ved denne enes fall,
så skal da de som tar imot nådens (grace) overflod og rettferdighetens gave, desto mer ha liv
og herske ved Den Ene, Jesus Kristus.» (Min utheving). Gud tilbyr deg rettferdighet og rett
stand med Gud som en gave. En gave koster noe, men ikke for den som får den. Hvis du ga
meg en gave, og deretter spurte meg om å betale for den, ville ikke det være en gave, for da
ville det kostet meg noe. Gud har gjort rettferdighet tilgjengelig for meg og deg som en gave,
og denne gaven av rettferdighet, frifinnelse og rett stand med Gud, kommer gjennom troen
på Jesus Kristus.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Titus 3:5. Er den rettferdigheten vi trenger, noe vi kan skaffe selv?
2. Les 2. Kor 5:21. Hvilken type rettferdighet trenger vi?
3. Les Rom 3:22. Hvordan tar vi imot denne rettferdigheten?
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4. Les Fil 3:9. Hva er rettferdighet av Loven?
5. Les Gal 2:21. Hvordan kan vi forkaste Guds nåde?
6. Les Rom 5:17. Guds rettferdighet mottar vi som hva?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Titus 3:5 - «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,»
2. Kor 5:21 - «For Ham som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds
rettferdighet i Ham.»
Rom 3:22 - «Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. For
det er ingen forskjell,»
Fil 3:9 - «og bli funnet i Ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den
som blir gitt ved troen på Kristus, rettferdigheten som er av Gud på grunn av troen,»
Gal 2:21 - «Jeg forkaster ikke Guds nåde (grace). For om rettferdighet kommer ved loven, så døde
altså Kristus forgjeves.»
Rom 5:17 - «For om døden fikk herredømme ved den ene, ved denne enes fall, så skal da de som
tar imot nådens (grace) overflod og rettferdighetens gave, desto mer ha liv og herske ved Den
Ene, Jesus Kristus.»

FASIT.
1. Les Titus 3:5. Er den rettferdigheten vi trenger, noe vi kan skaffe selv?

Nei!
2. Les 2. Kor 5:21. Hvilken type rettferdighet trenger vi?

Guds rettferdighet (som gis gjennom Jesus Kristus).
3. Les Rom 3:22. Hvordan tar vi imot denne rettferdigheten?

Ved tro på Jesus Kristus.
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4. Les Fil 3:9. Hva er rettferdighet av Loven?

Det er en rettferdighet som tilhører meg, en egenrettferdighet basert på det jeg
kan gjøre ved gjerninger.
5. Les Gal 2:21. Hvordan kan vi forkaste Guds nåde?

Vi kan forkaste Guds nåde (grace) ved å forsøke å bli frelst gjennom egne gode
gjerninger (lovgjerninger) i stedet for å ha tillit til at Jesus og hans død for oss,
gir oss frelsen.
6. Les Rom 5:17. Guds rettferdighet mottar vi som hva?

En gave.
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