
Kristus selv er bekreftelsen  

 

«For sd mange som Guds lafter er, har de fått sitt ja i Ham». (2. Kor. 1, 20).  

 Løftene bekreftes! Daglig små og store oppmuntringer, Guds inngrep i vårt liv, 

kan få oss til å si det. Eller Guds rikes fremgang, dører som åpner seg her hjemme 

eller under fremmede himmelstrøk. 

 Men: Løftenes bekreftelse er Kristus, sier Guds ord. De er bekreftet på en måte 

som gjør bekreftelsen suverent uavhengig av hva vi opplever.  

 Hvordan er de da bekreftet?  

 De er bekreftet ved Jesu oppstandelse.  

«Du overgir meg ikke til dødsriket»: Dette løfte som det gammeltestamentlige 

gudsfolk  

klamret seg til (Salme 16, 10), er ikke lenger en fremtidssak. Det avgjørende 

gjennombrudd er allerede skjedd. Og i påskemorgenens lys går vi mot oppstandelsens 

nye dag, skapelsens forløsning. 

 Der er bekreftet ved soningen på korset. «Jeg, ja jeg er den som utsletter dine 

misgjerninger for min skyld» (Jes. 43, 25). Dette er i dag mer enn et løfte. Soningen 

er noe vi allerede har. Vi var Guds fiender, men er forsonet rned ham ved hans Sønns 

død (Rom, 5. 10). 

 Det er bekreftet ved at Guds Sønn går forbønn for oss. «For Herren din Gud 

med deg. Han slipper deg ikke og svikter deg ikke» (5, Mos.. 31,6). Dette løfte har 

Guds folk fått. Og bekreftelsen er også her Jesus Kristus. Kristi verk hører nemlig 

ikke tiden til. Selve kjernen i det er kjennsgjerninger: Han kom, han vant. Men Jesu 

seierrike historie når inn i vår nåtid og skal omslutte vår fremtid. Jesus «har og 

prestedømrne som ikke tar slutt». Og til prestedømmet hører at «han alltid lever og 

går i forbønn for dem», d.v.s. for dem som tror på ham (Hebr. 7, 24-25). 

 Dette - og mer til - er bekreftelser vi allerede har. Om det går fremover eller 

tilbake eller står stille i Guds rikes arbeid, om vi opplever eller ikke opplever Guds 

inngrep i vårt liv, om fremtidsperspektivene ser slik eller slik ut: Guds løfter holder. 

De er bekreftet, Gud har sagt sitt ja til dem.  

  

«Gi håpets rom i denne tid. hvor langt du enn er nede! 

Hos dem som taper i sin strid, er Herren skjult til stede. 

Ved Kristi verk skal du bli sterk 

og hvile i Guds fremtid» (0117). 
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