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1. Du är… Du har… Du kan … 

Du är, du har och du kan vad Guds ord säger  
Det Gud säger har sin grund i Guds ord. Så du är vad Guds ord 
säger att du är. Du har det Guds ord säger att du har. Du kan göra 
det Guds ord säger att du kan göra. 

Guds ord är Guds tankar 
För att vi skall få reda på vad andra tänker om oss, måste de på 
något sätt kommunicera det till oss, antingen i tal, i skrift eller i 
bild. För att du skall veta vad Gud tänker om dig måste du gå till 
Guds ord, för där talar Gud om sina tankar för dig.  

Vad tänker Gud om dig?  
Jes 55:8-9 Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte 
mina vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himlen är högre 
än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina 
tankar högre än era tankar.”  
Gud har högre tankar om dig än du har om dig själv. Det är en 
förmån att få undervisa från Guds ord.  
Joh 1:42 ”Du är Simon, Johannes son, du skall heta Kefas” – det  
                  betyder Petrus.”  
Simon var ostadig och svag. En person som svek. Han förnekade 
Jesus. Gud såg en Petrus i Simon. Och det  förverkligades när han 
följde Jesus. Simon blev Petrus. Gud ser något starkt i dig, något 
som kommer att förverkligas när du följer Jesus. 

Du är Guds välsignade förbundspartner 
Vad är ett bibliskt förbund? 
Förbund ”en högtidlig överenskommelse, ett bindande avtal 
mellan två parter”. I det bibliska förbundet mellan Gud och 
människor, så är det Gud som tar initiativet och skriver villkoren. 
Människan kan välja att ta emot det eller förkasta det. Det är ett 
förbund mellan en Herre och en tjänare. Det är inte ett förbund 
mellan två likvärdiga parter 
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Det nya förbundet 
Hebr 8:6-13 ”Men nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom 
det förbund han är medlare för är bättre, eftersom det är stadfäst 
med bättre löften. Ty om det första förbundet hade varit utan brist 
skulle det inte behövas plats för ett andra. Men Gud förebrår dem 
när han säger: Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall 
sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, inte ett 
sådant som jag slöt med deras fäder den dag jag tog dem vid 
handen och förde dem ut ur Egyptens land. Eftersom de inte blev 
kvar i mitt förbund, brydde jag mig inte om dem, säger Herren. 
Detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med 
Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i deras 
sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud, 
och de skall vara mitt folk. Ingen skall längre behöva undervisa 
sin landsman, ingen sin broder och säga: Lär känna Herren. Ty 
alla skall känna mig, från den minste bland dem till den störste. 
Jag skall i nåd förlåta dem deras missgärningar, och deras 
synder skall jag aldrig mer komma ihåg. När han talar om ett 
nytt förbund, har han därmed förklarat att det förra är föråldrat. 
Men det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna.”   
Här talas det om det nya förbundet. Vi skall i fortsättningen se 
vad det nya förbundet innebär för dig. 

Du har en stor och mäktig förbundspartner 
Vem är din förbundspartner?  
Ps 8:4-5 ”När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och 
stjärnorna som du har skapat, vad är då en människa eftersom du 
tänker på henne, en människoson eftersom du tar dig an 
honom?”  
Några siffror som beskriver universum och då vi också förstår 
vilken stor och mäktig förbundspartner vi har. 
Vintergatan som är en galax. Den består av 400 miljarder 
stjärnor, dessa stjärnor, (solar) har sina egna solsystem. Vår galax 
vintergatan är bara en av 100 miljarder galaxer. Något har sagt att 
det finns 400 trilljarder dvs 400 gånger 1021 stjärnor i universum. 
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Jes 40:26 ”Lyft upp era ögon mot höjden och se: Vem har skapat 
allt detta? Vem för härskaran däruppe fram i räknade skaror? 
Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla 
vid namn - ingen enda uteblir.”  
Han nämner alla dessa stjärnor vid namn. Det tar ca 32 år att 
räkna till en miljard om man räknar en siffra i sekunden. Om du 
skall spara ihop till en miljard och sparar 3000 kr varje dag tar det 
ca 980 år att spara till en miljard.  
 

Ljusets hastighet är ungefär 300 000 km i sekunden ca 7 varv runt 
jorden på en sekund. På ett år hinner ljuset 9,5 biljoner km det är 
9,5 gånger 1012 km.  
Närmaste stjärna ligger 4,3 ljusår bort den stjärna som ligger 
längst bort som vi kan se är 14 miljarder ljusår bort.  
2 Krön 6:18 ”Men kan då Gud verkligen bo bland människorna 
på jorden? Se, himlarna och himlarnas himmel rymmer dig inte.”  
Han är stor och mäktig. Samtidigt så bryr han sig om dig. 
Matt 10:30  ”På er är till och med alla hårstrån räknade.”  

Du kan känna dig trygg 
Rom 8:31”Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?”  
Vad du än möter så vet du att din förbundspartner är större och 
klarar av allt. Det är den bästa trygghetsförsäkringen.  
 

Frågor på Du är Guds välsignade förbundspartner 
 

Vilka tankar har Gud om människan? Jes 55:8-9 
 

Vad sa Jesus om Petrus? Joh 1:42 
 

Vad handlar Hebr 8:6-13 om? 
 

Hur är din förbundspartner? 
 

Hur stor är han? 2 Krön 6:18  
 

Vad kan du vara om Gud är din förbundspartner?  Rom 8:31  
 

Vad du tror att Gud tänker om dig? 
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2. Du är i ett starkt förbund med Gud 

Gud kan inte bryta ett förbund 
5 Mos 7:9”Så skall du veta att endast HERREN, din Gud, är Gud, 
den trofaste Guden som håller fast vid sitt förbund och sin nåd i 
tusen släktled, när man älskar honom och håller hans bud.”  
Israel blev lurat att ingå ett förbund med Giboniter.  
Jos 9:15 ”Men när tre dagar hade gått sedan de hade ingått 
förbund med dem, fick de höra att männen var deras grannar, ja, 
att de bodde mitt ibland dem.”  
Var det förbundet viktigt?  Ja, detta hände många år senare.  
2 Sam 21:1-2 ”Under Davids tid uppstod en hungersnöd som 
varade tre år i följd. Då sökte David HERRENS ansikte. HERREN 
svarade: ”Detta sker på grund av Saul och hans blodbefläckade 
hus, därför att han dödade gibeoniterna.” Då kallade kungen till 
sig gibeoniterna och talade med dem. – Gibeoniterna var inte 
israeliter utan en rest av amoreerna. Fastän Israels barn hade 
givit dem sin ed, hade Saul i sin nitälskan för Israels barn och 
Juda försökt döda dem.”  
Hungersnöden var ett resultat av att Israels bröt förbundet med 
Gibeoniterna. Här ser vi att Gud tar förbund mellan människor på 
högsta allvar. Och att Han försvarar förbund.  
Varför ingår Gud ett förbund med människan?  

Gud vill att du skall kunna lita på honom 
Gud lovade Abram att ärva landet. Abram frågade Gud  
1 Mos 15:8 ”Herre, HERRE, hur skall jag veta att jag kommer att 
ärva det?” Gud svarade med att ingå ett förbund med Abram.   
1 Mos 15:18 ”På den dagen slöt HERREN ett förbund med Abram 
och sade: ”Åt dina efterkommande skall jag ge detta land, från 
Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat.”   
Gud vill också att du skall kunna lita på honom. 

Du har ett förbundsblod 
Matt 26:28”Ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som är 
utgjutet för många till syndernas förlåtelse”.  
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Det starkaste av alla förbund är blodsförbund. Blod är grunden 
för Guds förbund med människan. Blodet står för att någon har 
fått sätta livet till för att göra detta förbund möjligt.  
Hebr 9:18”Därför har inte heller det första förbundet instiftats  
                   utan blod”.  

Jesu blod är grunden för det nya förbundet 
Synden hindrar Gud från att gå in i förbund med människan. Och 
djurs blod kan inte ta bort synd. Utan det pekade fram mot att 
Jesus skulle komma och ge sitt liv, Jesu blod är förbundsblodet  
Hebr 13:20 ”Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod 
har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de 
döda”  

Jesus blod är ett starkt blod 
Jesu blod är grunden för Guds förbund med dig och det är starkt.  
Hebr 12:24 ”Ni har kommit till det nya förbundets medlare, 
Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels 
blod”.  
Vad talar Abels blod? Det ropade på skuld, om straff och dom.  
Det ropar om hämnd och vedergällning.   
Vad talar Jesu blod om? Det talar om förlåtelse, om att skulden 
är betald. Det talar om frikännande om att bli fri. Här står det att 
Jesu blod talar starkare än Abels blod. Förlåtelsen talar starkare 
än skulden. Frikännandet talar starkare domen.  
Ingen är så syndig att man inte kan få leva i förbund med Gud.  

Du har ett förbundstecken 
När man ingick förbund så fanns det tecken på förbundet. I det 
gamla förbundet var omskärelsen tecknet på förbundet mellan 
Gud och Abraham 
Rom 4:11 ”han tog emot omskärelsens tecken som bekräftelse på 
rättfärdigheten genom tron, och den ägde han redan som 
oomskuren. Så skulle han vara fader till alla oomskurna som tror, 
och så skulle rättfärdighet tillräknas dem”.  
Omskärelsen var tecknet på förbundet mellan Gud och Abraham.  
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Du har fått en inre bekräftelse på förbundet 
Rom 2:29”Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats 
omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. En 
sådan får sitt beröm, inte av människor utan av Gud”.  

Du har fått en ny natur 
Det som Gud gör i dig är, att han gör dig till en ny skapelse. Det 
är en operation som förändrar ditt hjärta.  Din inställning till 
synden, till Gud och till livet förändras.   
Hes 36:26-27 ”Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande 
komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er 
ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra 
så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och 
följer dem”.  
Hur visar sig denna bekräftelse?  
Du har fått en ny förmåga att älska Gud och göra hans vilja.  
Hebr 8:10 ”Detta är det förbund som jag efter denna tid skall 
sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i 
deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag skall vara deras 
Gud, och de skall vara mitt folk”.  
Du får en längtan och en förmåga att göra Guds vilja. Det finns 
ingen människa som är för svag för att leva i det nya förbundet. 

Du kan förbli i förbundet med Gud 
Ingen är så syndig eller svag att han/hon inte kan gå in och leva i 
detta förbund. När Bibeln talar om det nya förbundet står det:  
Hebr 8:8-9”Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall 
sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, inte ett 
sådant som jag slöt med deras fäder den dag jag tog dem vid 
handen och förde dem ut ur Egyptens land. Eftersom de inte blev 
kvar i mitt förbund, brydde jag mig inte om dem, säger Herren.”  
Gud kan bara välsigna dig på det sätt han vill, om du förblir i 
förbundet, och det är möjligt för alla  
Hebr 8:6 ”Men nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom det 
förbund han är medlare för är bättre, eftersom det är stadfäst 
med bättre löften”.  
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Det nya förbundet gör det möjligt för alla människor att förbli i 
det. Hur förblir man då i förbundet? 

Du kan leva genom tron 
Förbundet bygger inte på våra gärningar utan tron på Jesu 
gärning. På denna grunden kan du bygga ditt liv på.  
Rom 1:17”Den rättfärdige skall leva av tro”.  
1 Kor 3:11”Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som 
är lagd, Jesus Kristus”.  
Denna grund för det nya förbundet ändrar sig aldrig.  
Hebr 3:14”Ty vi är Kristi vänner, om vi ända till slutet stadigt 
håller fast vid vår första tillförsikt”.  

Du kan förbli i gemenskapen med Jesus 
Grunden ändrar sig inte, så du fortsätter att leva på den grunden 
för din gemenskap med Gud. Så lev i denna gemenskap  
Joh 15:4 ”Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan 
bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så 
kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig”.  
Alla människor som vill kan förbli i detta förbund. Du är i ett 
starkt förbund med Gud, du har ett förbundsblod och ett 
förbundstecken.  
 

Frågor till ett starkt förbund med Gud 

Vad är det som gör att det är ett starkt förbund?  5 Mos 7:9 
 

Vad är garantin för förbundet? Matt 26:28 
 

Vad talar Jesu blod om? Hebr 12:24 
 

Vad är det inre förbundstecknet? Rom 2:29, Hebr 8:10 
 

Vilka kan förbli i förbundet med Gud? Joh 15:4 
 

Hur kan du förbli i det nya förbundet? 
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3. Du är i ett personligt förbund med Gud 

Detta nya förbund är starkt. Det är också ett personligt förbund 
mellan Gud och en människa. Det tas emot individuellt.  
Hebr 8:10-12 ”Detta är det förbund som jag efter denna tid skall 
sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i 
deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag skall vara deras 
Gud, och de skall vara mitt folk. Ingen skall längre behöva 
undervisa sin landsman, ingen sin broder och säga: Lär känna 
Herren. Ty alla skall känna mig, från den minste bland dem till 
den störste. Jag skall i nåd förlåta dem deras missgärningar, och 
deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg.”  

Gud identifierar sig med dig  
Jer 32:38”Jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk”.  
2 Mos 3:15”Så skall du säga till Israels barn: HERREN, era 
fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har sänt 
mig till er. Detta skall vara mitt namn för evigt och så skall man 
kalla mig från släkte till släkte” 
Här identifierar sig Gud som Abrahams Gud, Isaks Gud och 
Jakobs Gud. Gud identifierar sig med människor. Han identifierar 
sig med dig.  Paulus kallar Gud för ”min Gud” (Fil 4:19). Israel 
kallade Gud för ”sin Gud” (5 Mos 26:17) Gud tillhör dig, han är 
din personligen. Du äger inte honom men han tillhör dig. Han är 
din personlige Gud 

Du är identifierad med Gud 
1 Petr 2:9”Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt 
prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall 
förkunna hans härliga gärningar”.  

Du har en förbundsrelation 
Gud är en personlig Gud.  
Hur är då relationen mellan dig och Gud?  
Gud har ingått en förbundsrelation med dig.  
Vad är en förbundsrelation?  
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Det är den starkaste relation vi kan ingå med varandra. Det är en 
relation som man inte bryter utan att det får konsekvenser. 
Äktenskapet är en förbundsrelation. Gud ser på äktenskapet som 
ett förbund  
Ords 2:16-17”Visheten skall rädda dig från den främmande 
kvinnan, från din nästas hustru som talar hala ord, från henne 
som har övergivit sin ungdoms vän och glömt sin Guds förbund”.   
Vad innebär denna förbundsrelation med Gud? 

Du har ett absolut rätt förhållande med Gud 
Det är en relation utan några störningar, utan hinder i relationen.  
2 Kor 5:21”Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt 
ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför 
Gud”.  
Att stå rättfärdig inför Gud betyder att det inte finns något i vägen 
mellan dig och Gud. Du har fått detta av Gud som en gåva.  
Fil 3:9 1981”den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror”. 
Jes 61:10 ”Jag gläder mig storligen i HERREN, min själ fröjdar 
sig i min Gud, ty han har klätt mig i frälsningens klädnad och 
svept in mig i rättfärdighetens mantel”  
Det är Gud som har gjort detta förhållande möjligt.  
Varför ingår Gud en förbundsrelation med dig?  
Gud vill ha en varaktig relation med dig, där du kan vara trygg. 
Hur kan du känna dig trygg i en relation mellan en 
ofullkomlig människa och en fullkomlig Gud?  

Förbundsrelationen har en laglig grund 
Det finns inget eller ingen som kan hindra dig från att ha denna 
relation.  
Rom 8: 33-34 ”Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner, 
vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som 
har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss.”  

Du har en relation som vilar på total förlåtelse 
Synden orsakar störningar i relationen och hindrar relationen. 
Därför vilar förbunds-relationen på total förlåtelse.  
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Hebr 8:12 ”Ty jag skall förlåta dem deras orättfärdighet, och 
deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg”.  
Hur kan du som är en ofullkomlig människa ha ett absolut 
rätt förhållande med en helig och fullkomlig Gud? 

Jesus blod talar för dig 
Vad Jesus gjort och gör är garantin för denna förbundsrelation.  
Hebr 12:24 ”Ni har kommit till det nya förbundets medlare, 
Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels 
blod”.  
Vad talar Jesu blod om?  
Jesu blod talar totalt förlåten. Straffet för din synd är utdömd och 
verkställt.  
Din synd tillräknas inte dig  
2 Kor 5:19 ”Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig 
själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och 
han har anförtrott åt oss försoningens ord”.  
Din synd är utplånad  
Kol 2:13-14”Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut 
det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han 
tagit bort genom att spika fast det på korset”.  

Jesus talar för dig 
Vad gör Jesus?  
1 Joh 2:1-2 ”Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte 
skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan 
inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är 
försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också 
för hela världens”.  
Vi människor syndar, ibland medvetet och ibland omedvetet.  
Hur kan då förbundsrelationen med Gud uppehållas?  
När vi syndar så kan ändå vår relation till Fadern uppehållas på 
grund av att Jesu offer gäller också för dessa synder och Jesus 
talar om detta för Fadern. Så när du lever i förbundsrelationen 
med Gud så finns det inga störningar utan du har fritt tillträde till 
Gud och kan leva tryggt i denna personliga relation.  
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Du kan personligen lära känna Gud 
Så du känner redan Gud, och du lär känna honom.  
Hebr 8:11 ”Ingen skall längre behöva undervisa sin landsman, 
ingen sin broder och säga: Lär känna Herren. Ty alla skall känna 
mig, från den minste bland dem till den störste”. 
Joh 17:3 ”Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne 
Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus”.  

Du kan leva i en nära relation med Gud 
Du är nära och uppmanas att komma nära honom.  
Ef 2:13 ”Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång 
var långt borta, kommit nära genom Kristi blod” 
Jak 4:8”Närma er Gud, så skall han närma sig er”.  
Denna relation beskrivs som en måltids gemenskap 
Upp 3:20 ”Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör 
min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla 
måltid med honom och han med mig”.  
Vi vet att måltidsgemenskapen är en viktig gemenskap, som 
fördjupar vänskapen och relationen.  
Denna relation beskrivs som en intim gemenskap.  
1 Mos 4:1,25(1917) "Och mannen kände sin hustru"  
Vi kan få uppleva samma intima gemenskap med Gud som en 
man och hustru kan uppleva i den sexuella relationen.  
1 Kor 6:16-17 ”Eller vet ni inte att den som förenar sig med en 
sköka är en kropp med henne? Det heter: De två skall bli ett kött. 
Men den som är förenad med Herren är en ande med honom”.  
Du kan få leva i en nära relation med Gud och lära känna honom. 
Du är i ett personligt förbund med Gud, du har en 
förbundsrelation, du kan personligen lära känna Gud 
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Frågor till ett personligt förbund med Gud 
 

Vad kallar Paulus Gud för? Fil 4:19 
 

Vad kallas vi för? 1 Petr 2:9 
 

Hur är din förbundsrelation med Gud? 
2 Kor 5:21, Rom 8:33-34, Hebr 8:12, Hebr 8:11 
 

Din relation med Gud kan beskrivas som en … 
1 Kor 6:16-17, Upp 3:20    
 

Hur är ditt förhållande till Gud? 
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4. Du har en rik förbundspartner 

Varför ingår Gud ett förbund med dig? 
Gud vill leva i en varaktig relation med dig han vill att du skall 
leva trygg i denna relation. En relation där du kan lära känna 
honom. Men Gud ingår också ett förbund med dig för att han vill 
välsigna dig. Ett förbunds avsikt är alltid av vänskaplig karaktär.  
Hebr 9:15”Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att 
de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom 
sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första 
förbundet.”.   
2 Sam 9:1 ”Finns det ännu någon kvar av Sauls hus, som jag kan 
visa godhet mot för Jonatans skull?”. 
Ex: David – Jonatan – Mefiboset  
På vilket sätt vill Gud välsigna dig?  

Du har en ofattbart rik förbundspartner 
1 Sam 18:3-4 ”Jonatan slöt ett förbund med David, eftersom han 
hade honom lika kär som sitt eget liv. Jonatan tog av sig manteln 
som han hade på sig och gav den åt David, och även sina övriga 
kläder, till och med sitt svärd, sin båge och sitt bälte”.  
Gav varandra sin mantel. Det var en symbol som sa ”allt mitt är 
ditt”. Allt som din förbundspartner har står till ditt förfogande. 
Han har gett allt till dig och du har gett allt ditt till honom.  
Är din Gud din förbundspartner rik? 
Ef  3:8 ”Kristi outgrundliga rikedom”.  
Hans rikedom är materiell (Ps 24:1) Den består också av andra 
saker som härlighet (Ef 1:18), barmhärtighet (Ef 2:4), 
nåd (Ef 2:7), kärlek (Jak 5:11) Allt hans är ditt. 

Din förbundspartner vill verkligen ge dig allt 
Rom 8:32 ”Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade 
honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka 
oss allt med honom?”  
Om han offrade sin Son för att rädda dig, då är han beredd att ge 
dig sin rikedom. När Gud ingick ett förbund med Abraham sa han  
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Hebr 6:13f ”Jag skall rikligt välsigna dig och rikligt föröka  
                     dig”.   
Ef 1:3 ”Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i 
Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga 
välsignelse”.  
2 Kor 9:15 ”Gud vare tack för hans obeskrivligt rika gåva”..  
Gäller detta verkligen dig?  
Rom 10:12 ”Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har 
en och samme Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som 
åkallar honom”. 

Du kan lösa dina problem 
1 Petr 2:9 ”Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt 
prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall 
förkunna hans härliga gärningar”  
Att förkunna hans härliga gärningar är att berätta om vad Jesus 
gjort för dig. Hur kan du leva så att Gud blir ärad? 

Du kan låta Gud få lösa dina problem 
Din Gud vill fylla alla dina behov. 
Fil 4:19 ”Så skall min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i 
Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver”.  
Gud själv uppmanar dig att låta honom fylla dina behov.  
1 Petr 5:7”Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har  
                   omsorg om er”.  
Om du ger honom dina problem så ger han dig sina lösningar.  
Ps 23:1 "Herren är min herde mig skall inget fattas"  
Ex: Mose och folket i öknen / mat, vatten, kläder, läkare 
Din förbundspartner är rik och kan lösa dina problem och fylla 
dina behov, om du låter honom göra det. 

Du kan låta Gud få äran för det han gör 
Det är självklart att den som gjort det skall få äran.  
Ps 29:1-2 ”Ge åt HERREN, ni Guds söner, ge åt HERREN ära och 
makt! Ge åt HERREN hans namns ära, tillbed HERREN i helig 
skrud!”  
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Ps 115:1 ”Inte åt oss, HERRE, inte åt oss utan åt ditt namn ge 
äran”  

Du kan ge Gud äran genom att tacka honom.  
Ps 52:11”Jag skall alltid tacka dig för vad du har gjort”. 
Ps 109:30 ”Jag vill storligen tacka HERREN med min mun, mitt 
ibland många vill jag prisa honom”.  
Du kan ge Gud äran genom att tala om för andra vad han har 
gjort. 
1 Petr 2:9 ”förkunna hans storverk” 
Apg 2:11”vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga 
gärningar.”  
Du är i ett välsignat förbund, du har en rik förbundspartner, du 
kan lösa dina problem genom att låta Gud lösa dem. 
 

Frågor till du har en rik förbundspartner 
 

Vad är avsikten med Guds förbund med dig?   
 

Hur rik är din förbundspartner? Ef  3:8 
 

Vad vill han göra med sina rikedomar? Rom 8:32 
 

Vad vill Gud att du skall göra?   
Fil 4:19, 1 Petr 5:7, Ps 115:1 
 

Hur kan du låta Gud få lösa dina problem? 
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5. Du har en stark förbundspartner 

Varför ingår Gud ett förbund med dig? Gud vill att du skall 
leva i en  trygg relation med honom. Han vill också välsigna dig. 
Ett förbunds avsikt är alltid av vänskaplig karaktär.  
Hebr 9:15”Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att 
de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom 
sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första 
förbundet.”  
På vilket sätt vill Gud välsigna dig? Vi såg att Gud, som din 
förbundspartner vill fylla dina behov och lösa dina problem. Det 
kan han för du har en rik förbundspartner. Du har också en stark 
förbundspartner 

Du har en oerhört stark förbundspartner 
Man bytte mantel vilket var en symbol för ”allt mitt är ditt”. 
Man bytte också bälte vilket betydde ”min styrka är din styrka”. 
1 Sam 18:3-4”Jonatan slöt ett förbund med David, eftersom han 
hade honom lika kär som sitt eget liv. Jonatan tog av sig manteln 
som han hade på sig och gav den åt David, och även sina övriga 
kläder, till och med sitt svärd, sin båge och sitt bälte”.  
Det betyder att all styrka och kraft som din förbundspartner har, 
står till ditt förfogande. Så den som anfaller dig anfaller också din 
förbundspartner. Detta ingår i det förbund du har ingått med Gud.  

Vilken styrka och kraft finns det hos Gud? 
2 Mos 15:3 "Herren är en stridsman"  
Han är en stridsman och han är stark.  
2 Krön 20:6 ”HERRE, våra fäders Gud, är inte du Gud i 
himmelen och den som råder över alla hednafolkens riken? I din 
hand är kraft och makt, och det finns ingen som kan stå dig 
emot”.  
Jer 20:11 ”mäktig hjälte”  
1 Petr 5:6 ”Guds mäktiga hand”  
Det finns ingen annan med samma styrka och kraft som han.  
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Du kan vinna seger 
Som kristen kommer du att möta motstånd på olika sätt. 
Motståndet kan ta sig olika uttryck, men bakom allt finns din 
verkliga fiende, djävulen. Så här säger Bibeln  
Ef 6:12 ”Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och 
väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans 
andemakter i himlarna”  

Du kan låta Gud få strida för dig 
Han har både kapacitet och vet hur han skall strida.  
Ex: Mose vid Röda havet  
2 Mos 14:14 ”HERREN skall strida för er, och ni skall hålla er  
                       stilla”. 
Gud stred för dem och vann seger åt dem.  
Ex: David och Goliat  
1 Sam 17:47”Hela denna skara skall förstå att det inte är genom 
svärd och spjut som HERREN räddar. Striden är HERRENS, och 
han skall ge er i vår hand.”  
Du kan lita på din förbundspartner. Han är stark och mäktig. 
Rom 8:31”Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem  
                  kan då vara emot oss?”  
Du kan vinna seger om du låter Gud få strida för dig. 

Du kan låta Gud få äran för det han gjort 
Äras den som bör äras. Den som utför något skall ha äran.  
Du kan leva till Guds ära 
1 Kor 6:20 "Ära då Gud med din kropp".  
När du låter Gud få strida för dig så kommer det att synas i ditt 
liv. Det sätt du lever på ger Gud äran. 
Du kan alltid lovprisa honom. 
Du har alltid möjlighet att leva i en livsstil som hela tiden ger 
Gud äran. Prisa alltid Gud för det han göra  
Hebr 13;15 ”Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets 
offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn”.  
Låt Gud strida för dig då kan du leva i seger oavsett vilket 
motstånd du möter. Och glöm inte att ge Gud äran för det han gör 
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Frågor till du har en stark förbundspartner 
 

Hur beskrivs Guds styrka i 2 Krön 20:6? 
 

Vem är din verklige fiende? Ef 6:12 
 

Vad gjorde Gud när Israel stod vid Röda havet?   
2 Mos 14:14 
 

Hur stred Gud för Israel när de mötte Goliat?  
1Sam 17:47 
 

Vilket motstånd klarar Gud av? Rom 8:31 
 

Hur ger du Gud äran? Hebr 13;15 
 

Hur kan du låta Gud få strida för dig? 
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6. Du är en tjänare åt det nya förbundet 

Du lever i en personlig relation med Gud. Du är välsignad på alla 
områden i livet. Du är också en tjänare åt detta förbund. Detta 
förbund är inte bara för dig utan för alla andra också.  
2 Kor 3:6”Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett 
nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven 
dödar, men Anden ger liv”.  
Din uppgift är att hjälpa andra in i detta nya förbund. 
  

Du har förmåga att vara tjänare åt ett nytt förbund 
Hur skall du kunna förmedla detta förbund?  

2 Kor 3:6 ”Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett 
nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven 
dödar, men Anden ger liv”.  
Du är tjänare åt det nya förbundet och har förmåga att klara det. 

Du har fått förmåga genom den helige Ande 
2 Kor 3:4-8 ”En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus, inte 
så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, 
utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga 
till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens 
utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv. Redan 
dödens ämbete, som med bokstäver var inristat på stenar, 
framträdde i sådan härlighet att Israels barn inte kunde se på 
Moses ansikte för dess strålglans, fast den glansen bleknade. Hur 
mycket större härlighet skall då inte Andens ämbete ha?”  
Förmågan kommer från Gud och att den finns i den helige Ande.  
Du har fått en ny Ande.  
Hes 36:26-27 ”Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande 
komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er 
ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra 
så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och 
följer dem”.  
Även om du själv kan uppleva dig svag och bristfällig, så har du 
något på insidan som är starkt och härligt.  
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2 Kor 4:7 ”denna skatt har jag i lerkärl för att den väldiga 
kraften skall vara Guds och inte kommer från oss”.  
I denna skatt ligger förmågan att vara tjänare åt det nya förbundet 

Du har fått förmåga genom evangeliet  
Förmågan att förmedla förbundet har du genom den helige Ande. 
Och genom det budskapet, nämligen evangelium.  
2 Kor 4:3-6 ”Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som 
går förlorade. Ty den här tidsålderns gud har förblindat de 
otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från 
evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. Vi 
predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss 
som era tjänare för Jesu skull. Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa 
fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att 
kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, 
skall sprida sitt sken”.  
När du berättar evangeliet förmedlar du det nya förbundet.  

Du kan uppträda med stor frimodighet 
Du har fått förmåga och kan därför vara frimodig.  
2 Kor 3:12 (1981). ”När jag nu har detta hopp, kan jag uppträda 
                                med stor frimodighet”  
På vilket sätt kan du vara frimodig?  

Du kan frimodigt förkunna evangeliet 
Evangeliet är enkelt, men det har kraft i sig. Du kan möta 
motstånd när du delar evangeliet, men du kan vara frimodig ändå.  
2 Kor 4:2 ”Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och 
använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger 
öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje 
människas samvete”.  
Du kan vara viss om att när du berättar evangeliet för andra 
människor, så kan det förvandla dem, och ge dem samma 
förbundsrelation med Gud som du har. Du behöver inte använda 
något knep utan tala om det som det är. 
Vad gjorde Petrus och Johannes? 
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Apg 4:8-13 ”Då uppfylldes Petrus av den helige Ande och 
svarade dem: ”Ni folkets rådsherrar och äldste, eftersom vi i dag 
förhörs med anledning av en välgärning mot en sjuk man och 
tillfrågas hur han har blivit botad, så skall ni alla och hela 
Israels folk veta att den här mannen står frisk framför er i kraft 
av Jesu Kristi, nasaréns, namn. Honom korsfäste ni, men Gud har 
uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som ni 
byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. Hos 
ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen 
något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir 
frälsta.” När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och 
märkte att de var olärda män ur folket, blev de förvånade. Men så 
kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit tillsammans 
med Jesus”. 
Det var frimodigt att fortsätta att berätta om Jesus. Förföljelsen av 
dem fortsatte och de blev förbjudna att berätta om Jesus. De bad 
om att våga berätta, trots att det var förbud. Så här svarade Gud:  
Apg 4:31 ”När de hade slutat att be, skakades platsen där de var 
samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och 
predikade frimodigt Guds ord”.   
Du kan vara frimodig att berätta för andra om Jesus. Om du inte 
är det så be till Jesus att han ger dig frimodighet. 

Du kan frimodigt förvänta resultat 
För resultatet kommer inte genom din förmåga, utan genom den 
förmåga som du fått av den helige Ande.  
Sak 4:6 ”Inte genom någon människa styrka eller kraft skall det 
ske utan genom min Ande säger Herren Sebaot. ”  
Vilket resultat kan du då förvänta dig? 
Att du skall bli förvandlad 
Det är positivt för ditt eget liv, det betyder något för dig själv.  
1 Tim 4:16 ”Ge akt på dig själv och på din undervisning, och 
håll troget ut med den. När du gör det, frälser du både dig själv 
och dem som lyssnar på dig”.  
Att andra skall bli förvandlade 
Du kan också förvänta att andra skall bli förvandlade.  
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Apg 8:5-8 ”Filippus kom ner till staden Samaria och predikade 
Kristus för folket. Och de höll sig endräktigt till det som Filippus 
predikade, när de hörde och såg de tecken som han gjorde. Ty 
under höga skrik for orena andar ut ur många människor, och 
många lama och lytta botades. Och det blev stor glädje i den 
staden”.  
Det finns kraft i evangeliet som förvandlar både den som berättar 
det och de som hör det. Du kan förvänta samma resultat.  
Du har också förmåga att förmedla detta förbund till andra. Du är 
en välsignad förbundspartner. 

Frågor på du är en tjänare åt det nya förbundet 

Vad har du för uppgift?   
2 Kor 4:3-6 
 

Hur kan du tjäna det nya förbundet?  
2 Kor 3:6 
 

Hur kan du förkunna?  
Apg 4:12-13 
 

Vad kan du förvänta?  
Apg 8:5-8            
 

Hur kan du vara tjänare åt det nya förbundet? 
 

Vad minns du om …  
 

- Du är.. Du har.. Du kan…  
- Du är i ett starkt förbund med Gud 
- Du är i ett personligt förbund med Gud 
- Du har en rik förbundspartner 
- Du har en stark förbundspartner 
- Du är tjänare åt det nya förbundet 
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