MODUL 1

LEKSJON 11

HVA SKJER NÅR EN KRISTEN SYNDER?
Av Don Krow

I dag skal vi se på temaet «Hva skjer når en kristen synder?» Bibelen sier i 1. Joh.
1:8- 9: «Hvis vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Hvis vi
bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all
urett». Som kristne vil vi før eller siden snuble og falle i synd. Det som gjør oss annerledes
enn vi var før omvendelsen, er at vi nå har en ny natur. Å synde gjør oss sorgfulle. Vi ønsker
ikke å synde; vi ønsker å leve et liv i rettferdighet. Men hva skjer når vi synder? Må vi bli
frelst på nytt? Er det hva Bibelen lærer? I så fall har vi ingen trygghet. Vi er på en måte verre
stilt enn de som ikke er troende. Verden er ikke noe særlig plaget av dette med bevissthet om
synd. Som troende skal ikke vårt fokus være rettet mot synd. Heb. 10:2 slår fast at på grunn
av Jesu offer, skal ikke de troende lenger ha synd på samvittigheten. Med andre ord: synd skal
ikke lenger være fokus i livet vårt. Gud skal være vårt fokus.
Rom. 4:2 sier: «For dersom Abraham ble rettferdiggjort av gjerninger, har han jo noe å rose
seg av, men ikke for Gud.» Hvis frelsen var basert på vår fortjeneste, det vi gjorde, da kunne vi
skryte av det. Vi kunne si: «Hei, Herre, jeg setter virkelig pris på det du gjorde på korset, men
husk på hva jeg har gjort!» Og så ville vi gjennom evigheten klappet både Jesus og oss selv
på skulderen, for alt det vi hadde gjort. Nei! Gud har designet frelsen slik at det ikke vil være
noe rom for ros eller ære til mennesket. All ære og ros vil være i Herren Jesus Kristus (Rom.
3:27). Det evige livets nådegave er virkelig en gave og kan ikke fortjenes (Rom. 6:23).
Rom. 4:2 sier at dersom Abraham ble rettferdiggjort ved sine egne gjerninger, har
han jo noe å rose seg av. Men det var ikke det som skjedde. Hvordan sier Bibelen at et
menneske blir frelst? Er det ved egne prestasjoner? Ved egne gjerninger? Ved det han gjør?
Hvordan ble Abraham regnet som rettferdig, eller erklært rettferdig? Var det på grunn av
det han gjorde eller lot være å gjøre, eller var det ganske enkelt fordi han trodde, stolte på
og regnet med Gud gjennom tro? Bibelen sier i Rom. 4:3: «Abraham trodde Gud, og det ble
regnet ham til rettferdighet.»
Hva er det som holder meg oppe og hindrer meg fra å gå fortapt, selv om jeg
noen ganger feiler og synder? Det er at Jesus tok på seg alle mine synder på korset,
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og gjennom troen på Ham (ikke på hva jeg selv har gjort) står jeg uten skyld (gjort
rettferdig framfor Gud).
Rom. 4:6 sier: «slik også David uttaler saligprisningen over det menneske som Gud
tilregner rettferdighet uten gjerninger.» David sier i Det Gamle Testamentet at det vil komme
en dag da Gud gjennom en ny pakt skal tilregne mennesker rettferdighet, rett stand framfor
Gud, uten at de må arbeide for det. Deretter sier han i vers 7: «Salige er de som har fått sine
lovbrudd tilgitt, og som har fått sine synder dekket over.» Og dette er det avgjørende argumentet:
«Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd.» (Rom. 4:8). Det står ikke at Han kanskje
vil, noen ganger vil Han og noen ganger vil Han ikke. Det står: «Salig er den mann som Herren
ikke tilregner synd». På gresk er dette skrevet i en ettertrykkelig negativ term eller dobbel
negativ (emphatic negative). Det betyr at Han aldri, ikke i evighet, vil tilregne oss synd. Dette
er de gode nyhetene i Den Nye Pakt. Heb. 10:16 siste del, sier: «Jeg vil legge Mine lover i deres
hjerter (på deres hjerter), og i deres sinn (på deres sinn også) vil Jeg skrive dem» (min parentes).
Som en del av denne avtalen eller pakten sier Gud i vers 17: «Deres synder og deres lovbrudd
skal Jeg aldri minnes mer.»
Hva holder deg oppe i rettferdighet og i en rett stand framfor Gud, selv når du synder
og ikke har tid til å bekjenne det? Det er din tro på Jesus Kristus. Hans navn er Jesus, og Han
frelser mennesker fra deres synder (Matt. 1:21).

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON.
1. Les Rom. 4:5. Gud rettferdiggjør mennesker som er________.
2. Les Rom. 4:2-3. Gud tilregnet Abraham noe (da han trodde) som han ikke hadde før.
Hva er det?
3. Les Rom. 4:22-24. Hvis vi tror, slik Abraham gjorde, hva vil Gud tilregne oss?
4. Les Rom. 4:6. Gud tilregner oss rettferdighet (eller rett stand framfor Gud):
A. Etter våre gjerninger.

B. Uavhengig av våre gjerninger.
C. Etter hvor snille vi er.

5. Les Heb. 10:14. Hvor lenge er de troende gjort fullkomne for Gud?
6. Les Rom. 5:17. Rettferdighet er mottatt:
A. Som en fortjeneste.
B. Som en gave.

1-49

LEKSJON 11

HVA SKJER NÅR EN KRISTEN SYNDER?

C. Ved å arbeide for det.
7. Hva innebærer det når man bruker ordet «gave»?
8. Å stole på Jesus som din personlige Frelser, betinger at du tror at Han tar deg med til:
A. Kirken.

B. Himmelen.
C. Russland.

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Rom. 4:5-6 - Men den som ikke arbeider, men tror på Ham som rettferdiggjør den ugudelige, ham
blir hans tro tilregnet som rettferdighet, slik også David uttaler saligprisningen over det menneske
som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger.
Rom. 4:2-3 - For dersom Abraham ble rettferdiggjort av 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.
Rom. 4:22-24 - Og derfor ble det regnet ham til rettferdighet. Nå ble det ikke skrevet bare for hans
skyld at den ble tilregnet ham; men også for vår skyld, vi som blir til-regnet og som tror på Ham
som reiste vår Herre Jesus opp fra de døde.
Heb. 10:14 - For ved ett offer har Han for all evighet gjort dem fullkomne som blir helliget.
Rom. 5:17 - For om døden f ikk herredømme ved den ene, ved denne enes fall, så skal da de
som tar imot nådens overflod og rettferdighetens gave, desto mer ha liv og herske ved Den Ene,
Jesus Kristus.

FASIT.
1. Les Rom. 4:5. Gud rettferdiggjør mennesker som er________.

Ugudelige.
2. Les Rom. 4:2-3. Gud tilregnet Abraham noe (da han trodde) som han ikke hadde før.
Hva er det?

Rettferdighet, eller rett stand framfor Gud.
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3. Les Rom. 4:22-24. Hvis vi tror, slik Abraham gjorde, hva vil Gud tilregne oss?

Rettferdighet, eller rett stand framfor Gud.
4. Les Rom. 4:6. Gud tilregner oss rettferdighet (eller rett stand framfor Gud):

B. Uavhengig av våre gjerninger
5. Les Heb. 10:14. Hvor lenge er de troende gjort fullkomne for Gud?

For all evighet.
6. Les Rom. 5:17. Rettferdighet er mottatt:

B. Som en gave.
7. Hva innebærer det når man bruker ordet «gave»?

At noe gis fritt, uten kostnad for mottakeren.
8. Å stole på Jesus som din personlige Frelser, betinger at du tror at Han tar deg med til:

B. Himmelen.
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