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Min nåd skall inte vika ifrån dig och mitt

fridsförbund inte vackla. Jes. 54:10

Herren ingick för länge sen ett förbund med oss, han
lovade att svara för oss inför Guds lag och ta bort vår
syndaskuld. Vi syndare har inte kunnat lova något i
gengäld, utan förbundet är ett ensidigt löfte om nåd
från honom.

Eftersom ingen mindre än den Allsmäktige själv
har upprättat detta förbund med oss, finns det ing
enting i hela världen som är viktigare för oss än detta.
Står man i ett gott förhållande till honom som styr allt,
har man aldrig något att frukta. Paulus uttrycker det
med orden: ”Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?”
Rom. 8:31.

Ingenting kan skada den som har Guds ynnest,
ingenting i denna världen, inte djävulen, inte ens dö
den. Allt måste bli den till gagn, som omfattas av den
Allsmäktiges förbund. Medgång såväl som motgång,
hälsa såväl som sjukdom, allt måste tjäna den till det
bästa, på vilkens sida den Allsmäktige står.



Förbundet gäller alla människor, eftersom Jesus led
döden för alla och med sitt blod utströk allas synder.
Han dog för alla därför att alla var syndare, och han
kunde uppstå från de döda när vi alla genom hans död
hade blivit gjorda rättfärdiga. Rom. 4:25.

Guds förbund med oss gäller evigt. Fastän vi allt
jämt hopar synd på synd, förändras inte hans fridsför
bund. Han har för alltid strukit ut alla våra synder med
sitt blod. Det är ett faktum som inte kan förändras.

Trots att du själv gör andlig bankrutt genom di
na dagliga synder, står ändå fridsförbundet fast orubb
ligt från Guds sida! För oss oförbätterliga syndare finns
ju inte heller någon annan möjlighet, än att falla till fö
ga inför förbundets löften och säga ja och amen till
dem.

Detta förbund bekräftar Gud ytterligare åt oss
enskilt genom att döpa oss i sitt namn. Ingen kan, ef
ter att ha blivit döpt, säga att förbundet inte gäller för
honom eller henne. Att många döpta människor trots
det går miste om förbundets välsignelse beror på att
de i högmod och egen otro vänder Guds löften ryg
gen. Men saliga är de som inte förkastar Guds fridsför
bund i Kristus utan tar sin tillflykt till det.




