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    Undervisning – la ditt rike komme, la din vilje skje ... 

 

GUDS DOMMER - DOMMEN PÅ GOLGATA 

Av Charles Hansen 

Den levende og sanne Gud er alles 
dommer. Hebr. 12:23. Ved å dømme 
håndhever Gud sin rettferdighet. Åp. 
16:5. Alle Guds dommer er i samsvar 
med sannheten. Rom. 2:2. De skjer 
uten forskjellsbehandling. 1.Pet. 
1:17. De finner sted etter både 
gjerninger og motiver. Rom. 2:6.16. 
Og de finner sted etter det lys den 
enkelte har fått. Rom. 2:12.  

En grunnleggende domsakt fant sted 
i fortiden, dommen på̊ Golgata. På 
dette retterstedet utenfor 
Jerusalems byport, ble den dommen 
iverksatt som var blitt felt av den 
romerske landshøvdingen Pontius 
Pilatus over Jesus fra Nasaret på 
dommersetet Gabbata. Joh. 19:13-
18. Gjennom Guds lov var det avslørt 
at verden sto skyldig for Gud. Rom. 
3:19. Denne skylden kunne bare 

fjernes ved at synden ble sonet. 
Dette viste Gud ved å gi et 
offersystem til sitt demonstrasjons-
folk Israel. Der sa han: «Kjøttets sjel 
er i blodet, og jeg har gitt dere det på 
alteret til å gjøre soning for deres 
sjeler. For blodet er det som gjør 
soning, fordi sjelen er i det». 3.Mos. 
17:11. Som følge av dette ble blod av 
okser og bukker utøst under lovens 
tid, så Gud kunne vise overbærenhet 
med syndere. Rom. 3:25. Men noen 
fyllestgjørende soning skjedde aldri 
på den måten. Hebr. 10:4.  

Men da Kristus kom ble det 
annerledes. Jesus gikk da til døperen 
Johannes for å bli døpt av ham i 
Jordan. Der sa Jesus: «La det nå skje! 
For slik er det riktig av oss å fullføre 
all rettferdighet». Matt. 3:15. Dette 
som ble påbegynt ved Jesu vanndåp i 



 
 

2 
 

Jordan, ble fullført ved hans 
lidelsesdåp på̊ Golgata. Ef. 3:11. På ̊
Golgata ble Guds rettferdige dom 
over synden vist. Rom. 3:25. Det 
skjedde ifølge apostelen Paulus på 
denne måten: «Ham som ikke visste 
av synd, har Gud gjort til synd for oss, 
for at vi i ham skal bli rettferdige for 
Gud». 2.Kor. 5:21. Og ifølge 
apostelen Peter på denne måten: 
«Kristus led èn gang for synder, en 
rettferdig for urettferdige, for å føre 
oss fram til Gud». 1.Pet. 3:18. Da 
Jesus hang på korset ble han ikke 
bare forbannet av mennesker, men 
av Gud selv. Matt. 27:39-44. I Gal. 
3:13 kan derfor Paulus si: «Kristus 
kjøpte oss fri fra lovens forbannelse 
ved at han ble en forbannelse for oss. 
For det står skrevet: Forbannet er 
hver den som henger på et tre».  

Dette ga en altomfattende soning: 
«Han er en soning for våre synder, og 
det ikke bare for våre, men også ̊ for 
hele verdens». 1.Joh. 2:2. Soningens 
store betydning skyldtes at det var 
Guds Sønn som ofret seg. Dette 
faktum er det tre vitner på: Jesu 
vanndåp, Jesu blodige offerdød og 
Den Hellige Ånd. 1.Joh. 5:6- 12. Det 
står nå̊ fast at Jesu soning av synden 
har brakt forsoning: «Det var Gud 
som i Kristus forlikte verden med seg 
selv, så han ikke tilregner dem deres 
overtredelser». 2.Kor. 5:19. På 
forsoningens grunn kan Gud «være 
rettferdig og rettferdiggjøre den som 
har troen på Jesus». Rom. 3:26. Det 
felles en frifinnelsesdom over 
synderen når han mottar Jesus 

Kristus som Herre og frelser. Rom. 
5:16-17. Han får da del i «en evig 
rettferdighet». Dan. 9:24. Og det 
bare på grunn av Guds nåde. Tit. 3:7. 
Dommen over menneskenes synder 
på Golgata har delt menneskeheten 
inn i to kategorier: «Den som tror på ̊
ham, blir ikke dømt. Den som ikke 
tror, er allerede dømt, fordi han ikke 
har trodd på Guds enbårne Sønns 
navn». Joh. 3:18.  

De troende utsettes imidlertid for 
anklager. «Hvem vil anklage Guds 
utvalgte»? spør jo Paulus i Rom. 
8:33. Hovedanklageren er djevelen, 
som nettopp betyr anklageren. Han 
anklager troende overfor Gud både 
dag og natt. Åp. 12:10. Men ingen av 
Satans anklager når fram. For på 
Golgata skjedde hva Jesus foregrep i 
sin avskjedstale: «Denne verdens 
fyrste er dømt». Joh. 16:11. Verden 
er også̊ med på å anklage de troende.   

Med verden tenkes da på 
verdenssystemet som er inspirert av 
den onde, og som står i opposisjon til 
Gud. 1.Joh. 5:19. Jesus kunne av den 
grunn si om disiplene: «Verden har 
hatet dem fordi de ikke er av verden, 
likesom jeg ikke er av verden». Joh. 
17:14. Men verdens anklager når 
ikke fram. For like før Jesus hang på 
korset, sa han: «Nå holdes dom over 
denne verden». Joh. 12:31. Anklager 
kan også̊ komme fra en selv. 1.Joh. 
3:20. Men heller ikke de når fram. 
For på Golgata var det Gud som 
«fordømte synden i kjødet». Rom. 
8:3. Ikke bare Kristus ble korsfestet 
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der, men «vårt gamle menneske ble 
korsfestet med ham». Rom. 6:6.     
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Vi forstår av dette at når Gud rettferdiggjør, så er det en uangripelig 
rettsavgjørelse som foretas. Rom. 8:33-34. For Kristus ble virkelig «gitt for våre 
overtredelser og reist opp til vår rettferdig-gjørelse». Rom. 4:25. 


