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 Vi for alle vill som får. Vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren kastet alle 

våre synder på ham. Jes 53: 6. 

 Hva er egentlig selve budskapet her? Hva er det selve villfarelsen består i; dette at vi alle sammen så 

hver vår vei (som det heter i COR's Bibel)? Jo, svaret får vi når vi ser hva Gud gjorde for å redde oss 

fra vår villfarelse: «Herren kastet alle våre synder på ham». 

 Da skjønner jeg at villfarelsen går på forholdet med synden og hvordan vi skal bli frelst, det går på 

spørsmålet om veien til himmelen! 

 Men stopp nå opp litt for hva Herrens Ånd her markerer som vår store og egentlige villfarelse i dette 

spørsmålet: Vi vendte oss hver til sin vei (sv: hvar och en såg uppå sin väg). Alle har bare blikket rettet 

mot noe de skal selv gjøre. 

 Den ene tenker: Bare jeg virkelig kunne være alvorlig i min gudsfrykt, oppriktig elske og frykte Gud. 

Da kunne jeg nok håpe på nåde. Men det er å «fare vill» sier profeten her. Det strekker ikke til. Du er 

altfor ødelagt i syndefallet. Ja, du er fullstendig fortapt i alt det du foretar deg. 

 En annen tenker: Hvis jeg bare oppriktig kunne erkjenne syndens gru i meg, og angre den rett. Kunne 

våke og kjempe alvorlig mot den. Da kunne jeg vel håpe på nåde. Men det er å «fare vill», sier 

profeten. Det er forgjeves, uansett hva du så gjør, det kreves en helt annen mann. 

 Men vil du da vite hva som er nødvendig, hva det er som holder innfor Gud, så hør: Herren kastet 

alle våre synder på ham. Dette er det eneste som gjelder innfor Gud! Herren så i barmhjertighet på 

våre ynkelige anstrengelser i syndepølen. Og han miskunnet seg over oss og gav oss en mann som 

skulle bære alle våre synder: Han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss. Alle synder i 

hele verden ble gjennom den store tilregnelsen «kastet» på en eneste mann. 

 Herren felte den dom at alle våre synder skulle være hans, slik at han skulle stå ansvarlig for dem, og 

betale for dem. Våre synder er ikke lenger våre. Nå er de hans! 

 Og for at vi skulle være ennå tryggere, sier profeten at det er ikke vi som har kastet syndene våre på 

ham. Det er Herren – Herren kastet ... Det er Herrens egen gjerning, slik han selv vil ha det. Og han 

må vel både mene og være tilfreds med det han selv har gjort! 

 Hør hva Johannes sier: «Se! Guds Lam, som bærer bort verdens synd!» Legg merke til dette: Guds 

Lam! Det betyr det Lam som Gud har valgt ut som vår forsoning (2Mos 12: 3–13). Det eneste Gud vil 

ha til forsoning for våre synder. Så sier da også Jesus at derfor elsket Faderen ham, fordi han gav sitt 

liv. 

 Hva kan da være tryggere? Gud må vel være fornøyd med sin egen vilje! Merk deg dette, du fattige, 

syndige, tørre og nedtrykte sjel, at det er Guds egen gjerning som frelser deg. Det er Herren selv som 

har valgt denne forsoningen. 

 Hva er det da for en Gud som kan anklage deg for din synd? For Gud i himmelen, som er din Herre, 

han som du da også virkelig frykter, han har selv lagt alle dine synder – ikke på deg, men på Kristus. 



Han er ditt vern mot alle lovens trusler. Skulle så ikke den som går med en vond samvittighet, ha del i 

denne forsoningen, her ha sin frelse og trøst? Hvem skulle da ha det? 

 For en forsoning kan jo ikke være gitt for rettferdige. Det må jo være for dem som er skyldige til 

straff. Å, for en evig og ubegripelig kjærlighet! Syndere som går med en ond samvittighet, skal nå få 

ha fred! Takk og pris, o Gud! 

 Har du vanskelig for å tro dette, hvile i at det gjelder deg? Dette er den store hovedlæren i alt Guds 

ord. Regn over hvor mye du veier mot denne forsoningen. Hvor mye all din gjennomfordervede 

natur, din ondskap og åndelige død veier mot Guds egen Sønns død! Ser du ikke at alle mennesker i 

hele verden blir som ingenting imot Guds Sønn? 

 Herren likner seg et sted med en god hyrde, og sier han gir sitt liv for sauene. La da dette bildet gi 

deg noe å tenke på! Tenk deg at en sau kunne ha moralsk skyld, og med sin ondskap hadde pådratt 

seg en dødsdom. Men at denne sauen hadde en så utrolig varmhjertet gjeter at han ville gi sitt eget 

liv istedenfor denne stakkars sauen. Tenk – et menneske gir sitt liv som soning for en sau! Synes du 

ikke dette var en overmåte dyrebar soning for en sau? Synes du ikke da dommen og straffen for 

denne sauen også var tilstrekkelig sonet? 

 Men er ikke Guds evige Sønns død for menneskene en like stor, ja, til og med uendelig større soning 

for oss? Synes du ikke selv du forsvinner i denne uendelige storheten i hans forsoning? Ja, at alle dine 

synder, så store de enn måtte være, likevel blir som ingenting mot hans soningsverk? 

 Og akkurat dette var Faderens mening og vilje; at vi ikke lenger skulle regne med våre synder, «for at 

vi skulle ha fred». 

 Har du altså din fred ene og alene i Kristus, da har du forstått ham rett, da har du fått det evige liv. 

 Så skal nok denne gode hyrden etter hvert også finne råd for alle dine skrøpelige svakheter. Det er 

han som også skal ta seg av dette. Du er bare som en stakkarslig sau imot ham. Han vil gjøre alt 

sammen selv. Sauen skal bare høre og følge hyrdens stemme. Bare hør! Så skal deres sjel leve! Å, 

Gud, øk vår tro! 


