
Matteus 16,21-23 
Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for 
disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de 
eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide 
mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle 
han reises opp. 
Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham: 
"Gud fri deg, Herre! Dette må aldri hende deg." 
Men Jesus snudde seg og sa til Peter: "Vik bak meg, 
Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det 
som Gud vil, bare for det som mennesker vil." 





Den klassiske forsoningslære
Problem: Synd, Satan og døden
Løsning: Jesus overvant alle ved sitt liv, sin 

død og oppstandelse

Den objektive forsoningslære
Problem: Synd er skyld som skiller oss fra Gud
Løsning: Jesus soner skylden i stedet for oss
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