
Dag 1 Afton

Herren, din Gud, är med dig,

vart du än går. Jos. 1:9

Löftet som Gud gav åt Josua gäller också dig och mig,
eftersom Guds kärlek omfattar alla människor och har
kommit oss alla till del genom Jesus Kristus.

Det land som han har lovat oss är hans himmel
rike, och han lovar att vara med oss här under vår kamp
i tron, så att vi slutligen blir evigt frälsta och saliga. Och
vi har likt Josua att hålla stadigt fast vid hans löften.

Gud är inte som människor, vilkas kärlek kan
slockna, om motparten är trolös. Gud står evigt fast
vid sina löften, trots att han vet hurudana vi är. Han
älskar oss inte för att vi är värda att bli älskade utan
för sin egen kärleks skull.

Visserligen klagar han genom profeten Hosea:
"Er kärlek är som morgondis, lik daggen som tidigt
försvinner," (Hos. 6:4) men han förblir ändå trofast.

Gud tillräknar oss inte våra synder, eftersom
Jesus redan har strukit ut dem med sitt blod på kor
set. Därför bör vi inte bära dem på vårt samvete utan



tro Guds ord om Jesus som vår syndborttagare och
frälsare.

Guds kärlek till oss är starkare än döden.
Jesus gav inte upp när han led ända till döds för vår
skull. Han fullbordade uppgiften att rentvå oss från
våra synder.

Lika trofast är han än idag och alltid, efter
som han är Gud och evigt oföränderlig. Dem som
han med sitt blod har köpt till sin egendom vill han
inte lämna eller överge. Därför är han alltid nära oss
och färdig att bistå oss närhelst vi anropar honom.

Visserligen är det med oss människor som med
barn, vi förstår ofta inte vad vår himmelske Fader me
nar, men vi kan tryggt lita på hans ledning.

Hela vägen går han med mig,
o, vad kan jag önska mer?
Kan jag tvivla på hans godhet,
när jag på hans ledning ser?
Himmelsk frid,gudomlig trygghet
uti honom har min själ,
och jag vet: vad helst mig möter,
gör dock Jesus allting väl.
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