
Skålvekt



Gud rettferdig og kjærlig

 Tenk deg en skålvekt

 Forestill deg at du kunne veie Guds rettferdighet og kjærlighet –mot hverandre

 Hvilken side ville veie mest? (–hypotetisk, siden det er immaterielle størrelser)

 Svar: Ingen: Gud er uendelig i hver sin egenskap, inkl. rettferdighet og kjærlighet

 En ultimat moralsk standard må være uforanderlig: Det som betraktes som rettferdig 
i dag, kan ikke betraktes som urettferdig i morgen..

 Gud tilsvarer den uforanderlige standard for rettferdighet

 Det er umulig for Gud bare å overse synd, uten å gå på akkord med sitt eget vesen

 Da ville en uforanderlig standard for rettferdighet vært utenom Gud. Om det skjedde 
ville standarden endres..

 Siden vi alle har syndet minst én gang i våre liv, krever Guds standard straff

 Siden Gud er uendelig kjærlighet, ønsker han å finne en måte å unngå det på

 Han gjør det ved å straffe sin fullkomne Sønn i vårt sted (Rom5v8)

 Dermed forblir han rettferdig, mens han erklærer syndere rettferdige (Rom3v26)

http://kristen-ressurs.no/andakten/Skriftsteder-12/Rom5v8.html
kristen-ressurs.no/andakten/Skriftsteder-12/Rom3v26.html


Hvorfor helvete?

 Om det ikke er noe liv etter døden, er det ikke noen endelig rettferdighet

 Folk som har gjort de mest forferdelige ting i historien, ville unngå straff

 Verken Hitler, Stalin eller historiens verste voldtektsmenn og barnemishandlere

 Det er nødvendig med en dom, og et helvete for folk som dette

 Det er dessuten mange folk som ikke ønsker å ha noe med Gud å gjøre

 Om de ikke ønsket å være i Guds nærhet her på jorda, hvorfor ville de ønske å 

være med Gud i evigheten?

 Gud gir oss fri vilje til  fornekte Ham og hans offer for tilgivelse

 Fri vilje innebærer at Gud ikke kan tvinge oss til å elske Ham

 Kjærlighet må pr. definisjon bli gitt frivillig, den kan ikke fremtvinges

 En kjærlig Gud, med respekt for sitt valg om fri vilje, tvinger ingen til himmelen

 Gud respekterer vårt valg, og lar seg for alltid atskille fra dem som ikke ønsker 

Ham



Hvorfor evig straff?

 A) Alle mennesker er skapt i Guds bilde

 i) Gud kan ikke tilintetgjøre sitt eget bilde 

 –det ville være et angrep mot Ham selv

 ii)  Dermed setter han dem som fornekter Ham i karantene

 B) En forbrytelse kan være rask å begå, men straffen er typisk mye lengre

 Særlig en forbrytelse mot et evig vesen

 C) De som havnet under Guds dom kan ville fortsette å synde mot Gud

 Dermed vil de fortsette sitt opprør mot en evig Gud

 Siden Gud er fullkomment rettferdig, vil alle få den rett type straff 

 Faktisk utgjør fortapelsen en viktig grunn til at Jesus kom (Joh3v16): 

 Om helvete ikke fantes, hva er det å redde oss fra?

 Da ville Jesus dødd en brutal død for ingen ting –Merk det: liberale prester!

 På tide å betvile egen tvil, og la alle vite hva Jesus har gjort!

http://kristen-ressurs.no/andakten/Skriftsteder-12/Joh3v16.html


Forskjellen på å tro at –og tro på (tillit)

 A. Å tro at: Kunnskap om oss selv og Jesus –hvem vi er og 

har gjort.

 Kunnskap er ikke tilstrekkelig (Jak2v19)

 B. Evangeliet krever tilsvar. Det gis i form av 

tro/tilslutning (Joh1v12)

 Tro har med viljen å gjøre (Joh7v17)

 C. Tro har med tillit å gjøre (1Kor1v18)

 For å bli kristen trengs at en innrømmer behovet for en 

himmelsk Far. Om vi er for stolte til det og vil klare oss 

selv, tvinger ikke Gud seg på oss, med sitt nærvær.

http://kristen-ressurs.no/andakten/Skriftsteder-12/Jak2v19.html
http://kristen-ressurs.no/andakten/Skriftsteder-12/Joh1v12.html
http://kristen-ressurs.no/andakten/Skriftsteder-12/Joh7v17.html
http://kristen-ressurs.no/andakten/Skriftsteder-12/1Kor1v18.html


Hvordan forholde oss til motstand?
 Joh.15v20: Husk hva jeg sa til dere: En tjener er ikke 

større enn sin herre. Har de forfulgt meg, vil de også 

forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, vil de også 

holde fast på deres.

 Joh.16v33: Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred 

i meg. I verden har dere trengsler. Men vær frimodige, jeg 

har seiret over verden!" 

 2 Tim 3v12: Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus 

Jesus, skal bli forfulgt. 

 1 Pet.4v16: Men lider noen fordi han er en kristen, skal 

han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navnet.

 Hebr.12v7: Hold ut og la dere oppdra, for Gud tar seg av 

dere som sønner. Ja, la meg få se den sønn som faren ikke 

viser til rette! 


