
1019 – 19. oktober 

Han som forløser ditt liv fra fordervelsen, som kroner deg med nåde og 

barmhjertighet. Sal 103: 4. 

 Når Gud forlater et menneske all dets synd og leger alle dets sykdommer, så er det mennesket 

utfridd både fra Guds vrede og fra fordømmelsen. Og Guds ubegripelige kjærlighet, – den store 

guddommelige kjærligheten som overgår all menneskelig tenkning –, hviler fra nå av også over det 

mennesket. 

 Gud elsker dette mennesket med en kjærlighet vi bare svakt kan sammenlikne med en mors 

kjærlighet til sitt lille barn, eller som en brudgom elsker sin brud. Dette er det herligste budskapet 

Gud har åpenbart for oss i Den Hellige Skrift. 

 Skriften har mange herlige ord om dette. Kristus sier f. eks. selv at det blir glede i himmelen over en 

synder som vender om. På samme måte viser han farens glede når han fikk se sin fortapte sønn igjen. 

Og i Jes 62 leser vi: «Som en brudgom gleder seg over sin brud, slik skal din Gud glede seg over deg». 

Og videre: «Du skal bli kalt «min lyst er i henne», for Herren har sin lyst i deg». Herren selv sier 

uttrykkelig om sine troende: «Jeg skal fryde meg over dem, så jeg gjør godt imot dem». 

 Men først har han sagt: «Jeg skal slutte en evig pakt med dem om at jeg ikke skal vende meg bort fra 

å gjøre godt imot dem. Men jeg skal legge min frykt i deres hjerte, så de ikke skal vike bort fra meg. 

Ja, jeg skal fryde meg over dem, så jeg gjør godt imot dem». 

 Og Herren sier videre: «Å, hva godt skal jeg gjøre med deg, Efraim? Å, hva godt skal jeg gjøre med 

deg, Juda? Jeg har lyst til kjærlighet, og ikke til offer». Og i Mat 9 viser Kristus tydelig hvordan Gud i 

hjertelig kjærlighet tar imot alle, selv de verste syndere, som kommer til ham. Fariseerne var opprørt 

over den vennlige holdningen han hadde overfor tollere og syndere. Men da svarer Jesus: «Gå og lær 

hva disse ordene betyr: Jeg har lyst til barmhjertighet, og ikke til offer!» 

 Den som tror på ham, er altså straks elsket. Uansett om han er en uren toller eller hvilken som helst 

annen synder. Og nå – nå blir det mennesket alle sitt livs dager båret på hans armer, og bevart fra alt 

ondt i Guds barmhjertige favn. Hans sjel er for evig fri fra den evige fortapelse, kjøpt fri av en nær 

slektning. Og han skal i sitt daglige liv bli voktet med en spesiell omsorg av denne samme slektning, 

«Goel», (forløser); vår Frelser. 

 Ja, Guds velgjerninger og barmhjertighet skal omgi ham på alle kanter, som en gullkrone dekker og 

pryder et hode. Dette er meningen med disse ordene: «Han som forløser ditt liv fra fordervelsen, 

som kroner deg med nåde og barmhjertighet». For det hebraiske ordet for «forløser», taler om 

hvordan en slektning av omsorg for en i familien kjøper denne fri fra slaveri. 

 Den samme Guds inderlige omsorg er det også neste verset i Salme 103 handler om: «Han som fyller 

deg med trøst (eller: metter din sjel med det gode), så du blir ung igjen som ørnen». For ørnen skifter 

ham, og blir liksom fornyet når de gamle fjærene faller av, og den får nye. 

 På samme måte fornyes vi når Herren kommer til oss med sin trøst. Og hvis Herren ikke gir oss troen 

som gave, er det umulig for oss å ta til oss noen virkelig trøst og fred. Han er troens opphavsmann og 

fullender. 



 

 Om noen undertrykker oss, eller dømmer oss urettferdig, da er Herren den som dømmer rettferdig 

og tar seg av vår sak, «Herren handler rettferdig, han gir rett til alle som må tåle urett». 

 Vi kan oppleve at de mest respekterte mennesker angriper oss fiendtlig, forvrenger våre ord til det 

ugjenkjennelige, og henger oss ut som villfarende eller falske kristne. Men vi bare tier, selv om vi 

klart kunne avkrefte det vrengebildet de gir av oss, – vi tier og er «som en døv, som ikke hører noe, 

og som en stum hvor det ikke er noe svar å få». Likevel tar Herren seg så herlig av vår sak. Våre 

mostandere blir mer og mer avkledd, og står igjen som dem de virkelig er. 

 Alt dette kommer bare av Herrens trofasthet. Hvis vi kan tro, bli stille og bare vente på ham, uansett 

hvordan ting fortoner seg. «Herren handler rettferdig, han gir rett til alle som må tåle urett». Se den 

store omsorg og godhet Herren viste Moses og Israels barn! «Han gjorde sine veier kjent for Moses, 

sine gjerninger for Israels barn». Derfor kan vi være så uendelig lykkelige fordi vi ikke behøver sveve i 

uvisshet om hva som er Guds vilje og mening. 

 Vi skal bare ha klart for oss at Gud selv har åpenbart seg på jorden. Har selv talt og sagt hva som er 

hans vilje. Og har fra evighet av bestemt hvordan vi skulle frelses. I tillegg har han med sine herlige 

gjerninger åpenbart hvem han er, vist at han er Den Allmektige, selve Skaperen. 

 Da skal vi ikke behøve å gjette oss til hva som er Guds vilje og mening med våre liv. Vi skal bare se på 

Guds ord. Der se hans veier og hans hjertelag for oss. Og der bli like sikker på hva Gud tenker om oss, 

som om dommen allerede var avsagt. 

 Å, for en stor nåde! 


