
0331 – 31. mars 

I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse. Kol 1: 14. 

Hvis noen spør: «Vi vet jo at det ikke er alle som blir frelst. Hvordan skal så jeg kunne vite om jeg har 

forlatelse og nåde hos Gud?» Da må vi svare: Du må begynne med å tro på Gud og hans ord. Høre, 

tro og ta til deg den nåden som alle har, selv de vantro. Så vil du gjennom dette få eie den nåden som 

ikke alle har. 

Nå spør du: «Hva er det for en nåde som alle har, selv de vantro?» Svar: En forsonet Gud, en 

syndsforlatelse i Jesu blod. Alt dette venter på dem, at de bare skal komme og ta imot det. 

Hva er det da som ikke alle har? Svar: Et hjerte som er forsonet med Gud, en tro som tar imot 

syndenes forlatelse og lever i Gud. 

Hvor finner vi dette i Bibelen? Svar: I 2Kor 5 står det: «Gud var i Kristus og forlikte verden med seg 

selv, så han ikke tilregner dem overtredelsene deres, og har lagt forlikelsens ord ned i oss. Så ber vi 

nå på Kristi vegne: La dere forlike med Gud!» 

Og i Rom 5 står det: «Vi ble forlikt med Gud ved hans Sønns død mens vi ennå var fiender». I Kol 1 

står det: «I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse». I Sak 3 leser vi: «Denne 

steinen (Kristus) ... jeg skal hugge den ut, sier Herren Sebaot. Jeg skal ta bort dette landets 

misgjerning på én dag». I Gal 3 står det: «Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse, idet han ble 

en forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre». 

Slik taler altså Skriften. Og her står det jo uttrykkelig at Gud i Kristus forlikte – ikke bare dem som tror 

– men hele verden. Og at denne forsoningen innebar og virket at Gud ikke tilregnet dem deres 

overtredelser. 

Men dette skjedde altså i Kristus, – ikke i vår omvendelse –! Men nå formaner han menneskene: «La 

dere forlike med Gud!» Dette er alt som ennå må skje. Her står at vi ble forlikt med Gud gjennom 

hans Sønns død –. Ikke gjennom vår anger, vår omvendelse, vårt alvor, vår bønn eller tro. For ikke 

noe av dette kan bidra til forlikelsen, bare til at vi kan ta imot den nåden som allerede er ferdig. For 

her står: «.. mens vi ennå var fiender». 

Her står at forløsningen, som skjedde gjennom Kristi blod, er det samme som syndenes forlatelse. Og 

at våre misgjerninger ble tatt bort på én dag; den dagen den kostbare steinen, «hjørnesteinen», ble 

hugget ut. Her står at vi ble kjøpt fri av Kristus fra lovens forbannelse nøyaktig den dagen, den timen, 

da han ble en forbannelse i vårt sted. Og det skjedde da han hang på et tre, på korset. 

Å, for en nød at ikke verden vet hva som har skjedd! At de ikke kjenner menneskets historie! Ikke vet 

at hele menneskeslekten virkelig en gang også ble kjøpt fri. Er blitt forløst, gjenreist og utfridd fra alle 

synder, fra dødens og djevelens vold – like sikkert som at menneskeheten én gang falt i synd! 

Hør nå her: Denne syndsforlatelsen, denne forløsningen vi nå har talt om, den tilhører hvert éneste 

menneske, – den som lever et hellig liv og den ugudelige, den som tror og den vantro. Du må være 

hvordan du være vil, uansett så er dine synder tatt bort, utslettet, forlatt, kastet i havets dyp. Og 

dette skjedde i Kristi dødsstund. 



Blir du fordømt, så skjer det ikke på grunn av din synd, men på grunn av din vantro, at du lar være å 

komme til Kristus. Vil du komme tilbake til Gud, bli hans barn og få eie hans nåde, så er det ikke noe 

som kan hindre deg i dette. 

Hvert øyeblikk er du velkommen. Herren sier selv: «Den som kommer til meg, skal jeg aldri støte ut». 

Her er ikke noe som helst unntak; Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Hvem som 

helst, den som vil, hver eneste én, om dine synder er røde som blod – slik lyder den store, 

barmhjertige Herrens egne ord. 

Og når det altså ikke er noe unntak, så kommer det av at all synd er betalt og hele verden forsonet. 

Når da noen er i nød på grunn av sine synder, og aldri kan få visshet om at de har forlatelse for disse, 

så er feilen den at de ikke tror Gud. De anser ikke Gud for å være sannferdig. Vil ikke ta til seg og ha 

nok med det Kristus har gjort, eller det Gud sier i sitt ord. Ja, de «gjør Gud til en løgner», som jo er 

ganske forferdelig. 

Er det derimot slik at du gjerne vil tro Guds ord, men bare ikke kan få det inn i hjertet ditt, da skal 

Gud gi deg en større troens gave. Og du skal etter hvert også få vitnesbyrd i deg selv om at all din 

synd virkelig er tatt bort, at du er ikledd hele Kristi fullbrakte verk, at du er en av Guds elskede barn. 


