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KRISTNE HEVDER AT JESU DØD ER FRELSENDE.
HVA ER PROBLEMET

SOM

JESU DØD ER LØSNINGEN PÅ?
www.misjonshuset.com

Hva var poenget
med Jesu død?

SKEPTIKERENS GUIDE TIL

HVA VAR POENGET MED
JESU DØD?

NKSS Lover (grunnlagt 1924)
II GRUNNLAG
§4: Lagene bygger på det objektive frelsesgrunlag som er lagt
ved Jesus Kristus og hans soning for våre synder og hans
oppstandelse til vår rettferdiggjørelse slik som det er uttrykt i
Den Hellige Skrift og i den apostoliske trosbekjennelse.
§5: Landsstyret bygger på Den Hellige Skrift og den evangelisk‐
lutherske bekjennelse.
IVP 50 årsjubileum 1986:
The Cross of Christ, John Stott
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Antikkens guder

Bibelens Gud
Den éne Gud, skaperen av alt

“den store symbiosen”
Menneskene gir offer (mat)
mot gudenes velvilje og beskyttelse.





Allmektig ‐ trenger ikke noe



Kjærlig – elsker menneskene

Pålitelig ‐ ikke humørsyk og impulsiv


God ‐ stiller moralske krav

Dette er bakgrunn for all tale i Bibelen
om Guds vrede, dom, straff, offer og soning
www.misjonshuset.com

GUD vårt problem

«Guds fiender»
Gjensidig fiendskap:
vi er Guds fiender ved våre holdninger og handlinger
Gud er vår fiende på grunn av hans vrede
www.misjonshuset.com
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GUD vårt problem
“Guds vrede” Rom 1,18
Kan vi i dag tro på en Gud som er vred?
Kan vi tro på en Gud som ikke er vred?
Kan vi tro på en Gud som ikke straffer?
www.misjonshuset.com
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Miroslav Volf
If God were NOT angry at
injustice and deception and did
NOT make a final end of
violence, that God would not
be worthy of our worship.

GUD vårt problem

For love to be truly loving, there must be judgment. If there is no
judgment, then there is no hope for a slave, a rape victim, a child
who has been abused or bullied, or people who have been
slandered or robbed or had their dignity stolen. If nobody is called
to account before a cosmic judgment seat for violence and
oppression, then the victims will never see justice. We need a God
who gets angry. We need a God who will protect his kids, who will
once and for all remove bullies and perpetrators of evil from his
playground.

GUD vårt problem

Guds vrede, dom og straff

«Guds rettferdige dom og straff»

En radikal løsning
Ham har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt blod skulle
være soningsstedet for dem som tror. Slik viste Gud sin
rettferdighet. For han hadde tidligere i tålmodighet holdt
tilbake straffen for de synder som var begått. Men i vår tid
ville han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig,
og at han kjenner den rettferdig som tror på Jesus.
Rom 3,25 f

www.misjonshuset.com
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Er stedfortredende straff urettferdig?

Stedfortredelse i jus

Påstand:
• «Det er urettferdig å straffe en uskyldig person!»
• «Jesus var uskyldig»
• «Om Gud er rettferdig kan han ikke straffe Jesus
for vår skyld!»

• En arbeidsgiver kan straffes for handlinger
arbeidstakeren har gjort
• En kan pålegges straff (bot) for en annen
• En kan velge å betale bot for en annen

Respons:
Men hva om stedfortredelsen var frivillig, at
Sønnen frivillig tok straffen vår på seg?
www.misjonshuset.com

Tilregnet skyld og rettferdighet – en
fiksjon?

www.misjonshuset.com

Stedfortredende offer – livets nøkkel

• Tilregning er fiksjon
• Som om du var skyldig/uskyldig
• NB: Ikke overføring av skyld, men replikasjon av skyld på annen

• Fiksjoner i jusen
• Skip som «personer»
• En kan pålegges straff (bot) for en annen: Arbeidsgiver
• Man blir skyldig uten å være klanderverdig

W.L.Craig

• Fiksjoner skapes for å skape reell rettferdighet

www.misjonshuset.com

Tim Keller

All life‐changing love is substitutionary sacrifice… You can’t love
them without taking a hit yourself. A transfer of some kind is
required, so that somehow their troubles, their problems, transfer
to you.
Therefore it makes sense that a God who is more loving than you
and I, a God who comes into the world to deal with the ultimate
evil, the ultimate sin, would have to make a substitutionary
sacrifice.
Even we flawed human beings know that you can’t just overlook
evil. It can’t be dealt with, removed, or healed just by saying,
“Forget it.” It must be paid for, and dealing with it is costly. How
much more should we expect that God could not just shrug off
evil?
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Bilde
1. Offerstedet

Frelsen som

Vårt behov

Guds initiativ

Soning

Guds vrede over oss

Sonet sin egen
vrede

Mark 10,45

Fangenskap under
synden

Frelst oss fra
fangenskap

Rettferdiggjørelse

Vår skyld

Erklært oss
rettferdige

Vårt fiendskap og
fremmedgjøring

Forsonet oss med
seg selv

Rom 3,25

2. Markedet
3. Rettssalen

Frikjøpelse

Rom 3,26

4. Hjemmet

Forsoning
Rom 5,10

Sonoig

Hva skjer egentlig i Jesus død?

Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om
noen synder, har vi en talsmann hos Far, Jesus Kristus, Den
rettferdige. 2 Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre,
men for hele verdens. 1 Joh 2,1
I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Ef
1,7
Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på
grunn av Kristi blod. Ef 2,13
For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig, og ved ham ville Gud
forsone alt med seg selv, det som er på jorden, og det som er i
himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset. Kol 1,20

“Stedfortredelse” er ikke en teori, eller et bilde blant de andre. Det er
essensen av hvert av bildene og hjerte i selve forsoningen.”

Jes 53

1 Kor 8
Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med
seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud
som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han
ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde
budskapet om forsoningen til oss. Så er vi da utsendinger
for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom
oss. Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med
Gud! Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd
for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.

Sannelig, våre sykdommer tok han,
våre smerter bar han.
Vi tenkte: Han er rammet,
slått av Gud og plaget.
Men han ble såret for våre lovbrudd,
knust for våre synder.
Straffen lå på ham, vi fikk fred,
ved hans sår ble vi helbredet.
Vi gikk oss alle vill som sauer,
hver tok sin egen vei.
Men skylden som vi alle hadde,
lot Herren ramme ham.
Han ble mishandlet, han ble plaget,
og han åpnet ikke munnen,
lik et lam som føres bort for å slaktes,
lik en sau som tier når den klippes,
og han åpnet ikke munnen.
Etter fengsel og dom ble han tatt bort.
Men hvem i hans tid tenkte på
at han ble utryddet av de levendes land
fordi mitt folks lovbrudd rammet ham?

Da han var død, fikk han sin grav
blant urettferdige og hos en rik,
enda han ikke hadde brukt vold
og det ikke fantes svik i hans munn.
Det var Herrens vilje å knuse ham med
sykdom.
Når hans liv er gitt som skyldoffer,
skal han se etterkommere og leve lenge.
Ved hans hånd skal det lykkes, det Herren vil.
Etter sin nød skal han se lys,
han skal mettes ved sin innsikt.
Min rettferdige tjener
skal gjøre de mange rettferdige,
han har båret deres skyld.
Derfor gir jeg ham del med de mange,
med de mektige deler han bytte,
fordi han tømte ut sitt liv til døden
og ble regnet blant lovbrytere.
Han tok på seg de manges synd
og ble rammet i stedet for lovbrytere.
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Om den lidende tjener
“It is the unjust punishment of the Servant in
Isaiah 53 that is so remarkable. Forgiveness,
restoration, salvation, reconciliation–all are
possible, not because sins have somehow been
canceled as if they never were, but because
another bore them unjustly. But by this adverb
‘unjustly’ I mean that the person who bore them
was just and did not deserve the punishment, not
that some moral ‘system’ that God was
administering was thereby distorted.” D.A Carson

Spørsmål
• Men hvis ikke Gud finnes, hadde ikke problemet (med Guds vrede) vært løst da?
Jo, problemet med en vred Gud som dømmer hadde forsvunnet.
Men det onde som problem hadde bestått.
Og så hadde det ikke vært noe håp om rettferdighet.

Er den Gud vi tilber den samme som i Islam?
Både jøder, kristne og muslimer på den ene Gud, skaperen av himmel og jord, og som en gang
skal dømme verden. Men bilde av hvem denne Gud er skiller seg også vesentlig. Bl.a. hevder
kristne at Jesus er Guds Sønn og verdens frelser. I synet på dommen skiller de seg: Ifølge Islam er
Gud så allmektig at han er hevet over rett og galt, og han kan gi hvilken som helst dom. Bibelens
Gud er mer «begrenset» i si allmakt: Han er rettferdig og god, og kan ikke svikte sine løfter.

Hvordan skal dommen skje?
Er Guds sønn en tilfeldig løsning. Måtte Gud gjøre det så vanskelig? Kunne ikke Gud
hatt en annen løsning?
Er alt forutbestemt?
Her er det ulike syn blant kristne. Bibelen vektlegger både Guds allmakt og mennskets frihet.
Lutheranere har ofter understreket av vår utvelgelse er «i Kristus».

Ressurser
• https://www.reasonablefaith.org/media/reasonable‐faith‐podcast/refusing‐to‐soften‐the‐
atonement/
• https://www.reasonablefaith.org/question‐answer/P40/should‐we‐think‐of‐christs‐death‐in‐
juridical‐terms
• https://www.youtube.com/watch?v=QsNqBOAU1_s In Defense
• https://www.youtube.com/watch?v=eHBF29W0NyU faglig samtale
• NKSS: https://docplayer.me/4650835‐Lagets‐lover‐gjeldende‐fra‐september‐2013‐norges‐
kristelige‐student‐og‐skoleungdomslag.html
• Jonah’s pity arouses in him one of the most primordial of human intuitions, namely, that the truest
pattern of love is substitutionary. Jonah is saying, “I’ll fully take the wrath of the waves so you
won’t have to.” True love meets the needs of the loved one no matter the cost to oneself. All life‐
changing love is some kind of substitutionary sacrifice. Tim Keller The Prodigal Prophet 2018
• https://docplayer.me/4650835‐Lagets‐lover‐gjeldende‐fra‐september‐2013‐norges‐kristelige‐
student‐og‐skoleungdomslag.html
• https://worthasecondthought.wordpress.com/2011/06/15/keller‐all‐real‐life‐changing‐love‐is‐
substitutionary‐sacrifice/
• The Cross of Christ, John Stott
• The Atonement, W.L. Craig

