
Tanker i fasten  
 

Vi har ikke i oss selv noen kraft eller evne til å bære bort nederlaget, det svake, det 

ødelagte, syndene. Men får du midt i rotet øye på Jesus, så får du øye på ham som 

bærer verdens synd. Bærer den bort. Derfra kommer den aldri mer tilbake. 

«Dersom vi sier at vi ikke har syndet, gjør vi Gud til løgner og hans ord kan ikke bli i 

oss», sier Johannesbrevet i Det nye testamentet. 

Det eneste som forsvinner når vi prøver å bortforklare nederlag, er syndenes 

forlatelse. Samtlige metoder bedøver skyldfølelsen, men beholder synden. Det eneste 

de bringer ut av rekkevidde er syndenes forlatelse. Men den forsvinner også som 

dugg for solen. «Men dersom vi bekjenner våre synder», fortsetter Johannesbrevet, 

«da er Gud trofast og rettferdig så han tilgir oss syndene og renser oss fra all 

urettferdighet. Syndenes forlatelse i Jesu navn er den eneste makt i verden som kan gi 

oss våre liv tilbake. Beholder vi våre synder, halverer vi samtidig våre gleder, vårt 

overskudd, vår selvrespekt og vår fred. Gi heller dine nederlag til Jesus. «Han er vår 

fred.» (Efeserbrevet 2,14.) 

Selv om det kan kjennes smertefullt å bekjenne sine synder, så er det likevel enda mer 

smertefullt å beholde dem. For de ligger ikke som fremmedlegemer i vårt sinn i et 

lukket rom. De vever seg inn i våre tanker og følelser, i vår hukommelse og i vår 

selvrespekt. De blir en del av oss, etterhvert begynner de å tale gjennom oss. 

Uten syndenes forlatelse heter vår fortid etterhvert: skyld. Og da blir vår fremtids 

navn: angst. 

Med syndenes forlatelse har vår fortid fått et nytt navn: tilgivelse. Og heter vår fortid 

«tilgivelse», så heter fra samme stund vår fremtid: håp. 

Syndenes forlatelse er den eneste makt i vår tilværelse som kan lukke fortidens dører 

helt igjen, og igjen for godt. Og samtidig åpne fremtidens dører på vidt gap. Det er 

bittert å innrømme et nederlag. 

Til fred ble meg det bitre. Med syndenes forlatelse, i Jesus navn, er det tross alt både 

realistisk og mulig å gå inn i fremtiden med glede og med håp. 
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