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LEKSJON 5

GUDS NATUR
Av Andrew Wommack

For å ha en positiv relasjon med Gud, må vi kjenne Hans natur og Hans egentlige
karakter. Er Han sint på grunn av vår synd, eller er Han en nådig (merciful) Gud som
ønsker å gi oss Sitt liv og velsignelse, uavhengig av vår prestasjon? Bibelen gir oss faktisk
to forskjellige syn på Gud. Det er ikke det at Han har forandret seg eller gjort noen ting
annerledes, men det var en tidsperiode da «Gud holdt menneskene ansvarlige for sine
synder,» i forhold til en terminologi brukt i bibelen.
Dette kan sammenlignes med å oppdra barn. Når de er veldig små, er det umulig
å resonnere med dem, fortelle dem hvorfor de skal oppføre seg ordentlig eller hvorfor
de ikke skal være egoistiske og ta leker fra brødrene og søstrene sine. De må bli fortalt
reglene som gjelder og, hvis de ikke holder dem, bli disiplinert. Disse reglene må
håndheves selv om de ikke vet noe om Gud og djevelen, eller at de gir rom for djevelen
når de er egoistiske. De forstår kanskje ikke hele konseptet, men de kan forstå at om de
gjentar handlingen, vil de bli straffet.
På en måte var det slik Gud gjorde det i det Gamle Testamentet. Før mennesker ble
født på nytt, hadde de ikke den åndelige oppfattelsesevnen som vi har under den nye pakt, og
derfor måtte Han gi lover og håndheve dem med straff, noen ganger dødsstraff, for å gjøre
synd avskrekkende for dem. Fordi Satan ødela menneskene gjennom synd, måtte det legges
noen restriksjoner på synd, og de måtte håndheves. Selv om det etterlot et falskt inntrykk av
at Gud egentlig ikke elsker oss på grunn av vår synd, så er ikke det hva Guds Ord lærer oss.
I Rom 5:13 står det: «for også i tiden fram til loven var synden i verden, men synden blir ikke
tilregnet når det ikke er noen lov - ». «I tiden fram til loven» betyr fram til Moses sine dager, da
Gud gav de 10 bud og de andre seremonielle lovene som gjaldt for den jødiske nasjonen. I
tiden før loven ble gitt var det synd i verden, men den ble ikke tilregnet. Ordet «tilregne» er
et uttrykk fra bokføring. Det er for eksempel som når du går på butikken og kjøper noe på
kreditt, og sier: «Sett det på min konto». Når det blir satt på din konto, blir det bokført som
et krav på deg, kjøpet er tilregnet deg. Hvis de glemmer å skrive det opp, blir det ikke bokført
og heller ikke holdt imot deg.
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Dette verset sier at frem til de 10 bud ble gitt, ble ikke synden holdt opp i mot
menneskene. Det er et forbløffende utsagn. Se på 1. Mosebok kapittel 3 og 4. De fleste har
en oppfatning av at da Adam og Eva syndet imot Gud, kunne Han ikke lenger ha noe med
den syndige menneskeheten å gjøre, siden Han var hellig og de nå var syndige. De tenker
at Gud drev menneskene ut av Edens hage for å fjerne dem fra Sitt nærvær fordi en Hellig
Gud ikke kan ha noe å gjøre med et vanhellig menneske. Slik tenker de videre, at inntil du
har skjerpet deg og forandret livsstil gjennom egenrettferdige handlinger, kan ikke Gud ha
noen relasjon med deg. Dette står i skarp kontrast til det budskapet Jesus kom med. Rom
5:8 sier at Gud viser sin kjærlighet til deg ved at Kristus døde for deg mens du ennå var en
synder. Det Nye Testamentet lærer at Gud strakk seg imot oss i kjærlighet mens vi levde i
synd, ikke først etter at vi hadde skjerpet oss og forandret livsstil. En av de største sannhetene
i Evangeliet, noe som vil forandre ditt liv, er å forstå at Gud elsker deg slik som du er. Han
elsker deg så høyt at om du tar imot Hans kjærlighet, vil du ikke ønske å forbli slik du var.
Det vil skje en positiv forandring, men det vil komme som et biprodukt av Hans kjærlighet,
ikke som en egenrettferdig handling for å oppnå Guds kjærlighet.
1. Mosebok kapittel 4 kan du se at Gud fortsatt hadde fellesskap med menneskene,
Han fortsatte å snakke med Adam og Eva etter at de hadde syndet. Han snakket med Kain
og Abel, og når de kom med sine offer til Ham, snakket Han til dem med en hørbar stemme.
Ut fra reaksjonen deres kan vi se at de var vant til å høre stemmen Hans, og det skremte
dem ikke. Da Kain drepte sin bror Abel og ble den første morderen på jorden, hørtes Guds
stemme fra himmelen: «Hvor er din bror Abel?» Kain løy for Gud, tilsynelatende uten å
få dårlig samvittighet. Det kan bare skje når en person er så vant til å høre Guds stemme
at det er dagligdags og når personen ikke har frykt for den stemmen. Alt dette forteller at
Gud fortsatt hadde fellesskap med menneskene, og at Han ikke hadde avsluttet det, slik som
veldig mange tror. Gud tilregnet ikke menneskene deres synder. Betyr det at Gud tolererte
deres synd eller at det de gjorde ikke var galt? Nei, det er grunnen til at Gud til slutt gav
dem Loven. Gud måtte gi Loven for å bringe mennesket tilbake til en passende standard.
Gud måtte vise mennesket at de trengte en Frelser, og at de måtte ydmyke seg og ta imot
tilgivelsen som en gave. Det triste er at religion har manipulert dette til å lære at Loven ble
gitt for å holdes, og ved det kunne Guds tilgivelse og aksept fortjenes. Nei! Hensikten med
Loven i det Gamle Testamentet var å blåse opp synden til en slik dimensjon at du i fortvilelse
vil gi opp tanken på å kunne frelse deg selv og si: «Gud, om dette er din standard av hellighet,
så kan jeg ikke leve opp til den. Tilgi meg og vær meg nådig.» Guds sanne natur, totalt sett,
har alltid vært kjærlighet.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Rom 5:13. Hva betyr ordet «tilregne»?
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2. Les Rom 7:7. Hva var hensikten med Loven?
3. Les Gal 3:24. I følge dette verset, hva var hensikten med Loven?
4. Les Joh 8:1-11. Hvordan møtte Jesus kvinnen som var tatt på fersk gjerning i hor?
5. Reflekterte Jesu ord og handlinger Guds sanne natur? Se Joh 3:34.
6. Les 1. Joh 4:8. I følge dette verset, hva er Guds sanne natur?
7. Les Rom 5:6. Guds kjærlighet ble gitt til oss mens vi var hva?
8. Les Rom 5:8. Gud elsket oss mens vi var hva?
9. Les Rom 5:10. Gud elsket oss mens vi var hva?
10. Om du ber Jesus Kristus tilgi deg og bli din Frelser og Herre, i tillit til at Jesu offer
på korset er betaling for din synd, vil Gud da vise deg sin sanne natur av miskunnhet
og nåde?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Rom 5:13 - for også i tiden fram til loven var det synd i verden, men synden blir ikke tilregnet når
det ikke er noen lovRom 7:7 - Hva skal vi da si? Er loven synd? På ingen måte! Men jeg lærte ikke synden å kjenne
uten ved loven. For jeg hadde ikke kjent til begjæret om ikke loven hadde sagt: Du skal ikke begjære.
Gal 3:24 - Slik er da loven blitt vår vokter til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro.
Joh 8:1-11 - Men Jesus gikk ut til Oljeberget. Tidlig om morgenen kom Han igjen inn i templet,
og alt folket kom til Ham. Og Han satte seg ned og lærte dem. Da kom de skriftlærde og fariseerne
til Ham med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. Og da de hadde ført henne fram midt
imellom dem, sa de til Ham: «Mester, denne kvinnen ble grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd.
I loven har Moses befalt oss at slike skal steines. Men hva sier Du?» Dette sa de for å prøve Ham,
så de kunne få noe å anklage Ham for. Men Jesus bøyde seg og skrev på jorden med fingeren, som om
Han ikke hørte. Men da de fortsatte å spørre Ham, rettet Han seg opp og sa til dem: «Den syndfrie
blant dere skal kaste stein på henne først.» Og på nytt bøyde Han seg ned og skrev på jorden. Men
de som hørte dette, ble dømt av sin samvittighet og gikk bort, én etter én, de eldste først, så alle de
andre. Og Jesus ble alene igjen med kvinnen som sto midt på området. Da Jesus hadde reist seg og
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ikke så andre enn kvinnen, sa Han til henne: «Kvinne, hvor er disse anklagerne dine? Har ingen
fordømt deg?» Hun sa: «Ikke én, Herre.» Jesus sa til henne: «Heller ikke Jeg fordømmer deg. Gå bort
og synd ikke mer!»
Joh 3:34 - For Han som Gud har utsendt, taler Guds Ord, for Gud gir ikke Ånden etter mål.
1. Joh 4:8 - Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet.
Rom 5:6 - For da vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige.
Rom 5:8 - Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var
syndere.
Rom 5:10 - For om vi ble forlikt med Gud ved Hans Sønns død da vi var fiender, skal vi så mye
mer bli frelst ved Hans liv etter at vi er blitt forlikt.

FASIT.
1. Les Rom 5:13. Hva betyr ordet «tilregne»?

Å bokføre på noens konto.
2. Les Rom 7:7. Hva var hensikten med Loven?

Å gjøre synden kjent.
3. Les Gal 3:24. I følge dette verset, hva var hensikten med Loven?

Å vise menneskene deres behov for Frelseren, Jesus Kristus.
4. Les Joh 8:1-11. Hvordan møtte Jesus kvinnen som var tatt på fersk gjerning i hor?

I miskunnhet og nåde. (Mercy and grace.)
5. Reflekterte Jesu ord og handlinger Guds sanne natur? Se Joh 3:34.

Ja.
6. Les 1. Joh 4:8. I følge dette verset, hva er Guds sanne natur?

Kjærlighet.
7. Les Rom 5:6. Guds kjærlighet ble gitt til oss mens vi var hva?

Uten kraft, d.v.s, skrøpelige og ugudelige.
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8. Les Rom 5:8. Gud elsket oss mens vi var hva?

Syndere.
9. Les Rom 5:10. Gud elsket oss mens vi var hva?

Fiender.
10. Om du ber Jesus Kristus tilgi deg og bli din Frelser og Herre, i tillit til at Jesu offer
på korset er betaling for din synd, vil Gud da vise deg sin sanne natur av miskunnhet
og nåde?

Ja!
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