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Rettferdighet

▪ Hvorfor bruker Paulus 4 kapitler på rettferdighet?

▪ Alle siviliserte samfunn er bygget på dette prinsippet – det er viktig for individ og 
samfunn

▪ Det er en viktig del av Guds karakter, og derfor en del av menneskets gudbilledlighet

▪ Rettferdighet har en funksjon

▪ Rettferdighet, frihet og fred er koblet til hverandre

▪ Fordi rettferdighet er porten til Guds rike

▪ Guds rike er et rike av rettferdige (Mt 25:37)



I Historien om Abraham

▪ 1M 12 – utvandringen
▪ Han bygde der et alter for Herren og påkalte Herrens navn

▪ 1M 13 – løfte om landet
▪ Der bygde han et alter for Herren

▪ 1M 15 – løfte om folk
▪ Stjernene – han trodde Herren, og det ble regnet han til rettferdighet

▪ 1M 17 – omskjærelsen
▪ Gud former pakten med Abram, gjentar løfte om folk og land, gir han omskjærelsen, kaller han 

Abraham, og Sarai blir Sara. 



II Gjerninger vs tro

Gjerninger
▪ De omskårne (2M 17:9-10; Joh 8:39)

▪ Noe å rose seg av

▪ Lønn for innsats

Tro
▪ På han som rettferdiggjør ugudelige

▪ Tro tilregnet som rettferdighet

▪ David (Sal 32:1-2): salig er den mann 
som Herren ikke tilregner synd

▪ Abraham - far til alle troende som er 
uomskåret

▪ Omskjærelsen var tegnet på troen, men 
ble brukt som symbol for loven



III Tro er håpets substans (Hebr 11:1)

▪ Mot håp trodde han med håp

▪ Vårt håp:
▪ Håpet om rettferdighet

▪ Håpet om herlighet

▪ Håpet om evig liv

▪ Håpet om Guds rike

▪ Håpet om barnekåret



IV Tro og realitet

▪ Uten å bli svak i troen så han på sitt eget legeme (v.19)

▪ På Guds løfte tvilte han ikke i vantro

▪ εἰς δὲ τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ θεοῦ οὐ διεκρίθη τῇ ἀπιστίᾳ ἀλλ᾽ ἐνεδυναμώθη τῇ πίστει, 
δοὺς δόξαν τῷ θεῷ

▪ Tvil er en mangelsykdom
▪ Når du sliter med jernmangel, er tiltaket jerntilskudd

▪ Når du sliter med tvil, er tiltaket å gi ære til Gud

▪ Fullt viss på at det Gud hadde lovet, hadde han kraft til å gjøre

▪ Tro betyr ikke at den troende vil se det skje……



DET ER SKREVET OGSÅ FOR VÅR SKYLD SOM SKAL 
FÅ RETTFERDIGHETEN TILREGNET, VI SOM TROR 
PÅ HAM SOM OPPVAKTE JESUS, VÅR HERRE, FRA 
DE DØDE,

HAN SOM BLE GITT FOR VÅRE OVERTREDELSER OG 
OPPREIST TIL VÅR RETTFERDIGGJØRELSE. (ROM. 
4:24-25 NBK)


