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Jer 31:31-34, Rom 12:1-2, Joh 15:1-10 
 
Inledning 
Idag firar vi, enligt en gammal tradition, förnyelsegudstjänst eller förbundsgudstjänst som den 
också kallas. 
Det är de båda aspekterna som vi idag ska se vad de kan betyda för oss. 
 
Förbundet 
Vi hörde i en av Bibelberättelserna om hur Gud gav ett löfte om ett nytt förbund som han 
skulle sluta med människorna.  
Ett nytt förbund behövdes för att man hade brutit de gamla. 
Berättelserna om Mose, Noa, Abraham och David i Gamla Testamentet är exempel på olika 
förbund som ingåtts genom årtusendena.  
 
Det handlar alltså om avtal eller fördrag som slutits mellan två parter. 
Rent allmänt kan man säga att det Gud ville när han slöt förbund med människorna var att han 
ville leva i relation till dem.  
Människorna skulle lyda och följa och Gud skulle leda och bevara. 
Men gång på gång så trodde människorna att de klarade sig lika bra själva och på det sättet 
bröt man det förbund man ingått med varandra. 
Att sluta ett förbund är en ömsesidig handling, men det fordras att någon tar initiativet. Gud 
tog initiativet flera gånger och han har alltid hållit sin del av avtalet, men den andra parten har 
inte alltid stått kvar i sina löften. 
 
Nu berättar Jeremia om ett nytt löfte från Guds sida; han vill sluta ett nytt förbund. Ett 
förbund som betyder att han vill lägga sin lag i folkets hjärta och att han ska vara deras Gud. 
Det anspelar ju på att när Gud slöt förbund med Mose så fick han stentavlorna med tio Guds 
bud. 
Den nya lagen som Jeremia talar om kan sammanfattas med ett enda ord ”kärlek”. 
 
Detta nya förbund, som vi får ingå i, vara en del av, innebär egentligen samma sak som de 
gamla förbunden. Vi får lyda och följa Gud och han lovar att leda och bevara oss.  
 
I nattvarden sammanfattas vad det nya förbundet betyder när Jesus säger: ”Denna kalk är det 
nya förbundet i mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.” 
 
Det är ett fullkomligt, slutgiltigt och evigt förbund genom Guds egen Son, Jesus Kristus. 
Gemenskap, trygghet och frid är det Gud vill skänka människorna genom det förbunden. 
 
Detta betyder alltså att Gud vill att vi ska vara i detta förbund med honom.  
Jag tror att vi också har sagt ”ja” till det. Vi har gjort en överenskommelse med Gud. 
 
Förnyelsen 
Från Guds sida är allt klart! 
Men även om det är ett evigt förbud, som alltid gäller så behöver vi människor ibland bli 
påminda om det och förnya det. 
 



Något om förnyelsens möjlighet hörde vi om i Evangelietexten som berättar om vinodlaren 
som ansar och beskär vinstocken för att varje gren ska vara livsduglig. 
 
Den bilden som Jesus använder kan säga oss väldigt mycket; det handlar om vikten av att 
ansas/beskäras, att ta bort det döda, det handlar om att grenen måste sitta fast i vinstocken för 
att den ska vara levande. 
Vinträdet är ju ett lite speciellt träd eftersom varje gren har direktkontakt med stammen. 
 
I en annan översättning sägs att ”Gud redan har skött och klippt ner oss till en större styrka 
och användbarhet”. 
Det tror jag vi behöver bli påminda om. Att beskäras och klippas ner kan ju lätt få en negativ 
klang. Men om vi kommer ihåg att syftet med det är att det odugliga som klipps bort är för att 
det som lever ska få större styrka och användbarhet då är ju syftet gott. På det sättet förnyas 
växten, eller för att göra det personligt; genom skötas och klippas ner förnyas du och jag! 
Vi behöver fostras av Gud. Det kan vi göra genom att Bibeln, bönen och gemenskapen är 
levande realiteter i våra liv.  
 
Guldfisken 
Jag vet att jag förra året berättade om guldfisken, men jag använder ändå den bilden i år 
också. 
 
Den är en man som berättar om att när han var barn så hade många av hans vänner guldfiskar 
i skålar hemma hos sig. Själv kunde han inte förstå varför det var så lockande.  
Han fortsätter att berätta om hur han och hans skolklass en gång besökte ett stort akvarium 
och i ett av akvarierna simmade en stor fisk. När han fick höra att det var en guldfisk blev han 
väldigt förvånad, han hade ju bara sett de små i glasskålarna hemma hos kompisarna. 
Guiden förklarade att ju större yta guldfiskarna har att röra sig på ju större blir de. 
Guldfiskens tillväxt hämmas alltså av små skålar/akvarier. 
 
Men varför använder jag den berättelsen i år igen när vi talar om vår andliga förnyelse? 
Jag tänker att i en mening så är trons människa, det andliga i oss, inte så olikt en guldfisk. 
Jag tänker att förnyelse kan innebära att ge sig själv ett större utrymme så att växt blir möjligt. 
Det är ju det som sker när vinträdet blir beskuret, de levande grenarna får större livsutrymme 
och kan växa till sig. 
Också vi och vårt andliga liv kan hämmas om vi inte har ett ordentligt stort utrymme att röra 
oss på. 
Jag tror att vi alltför ofta begränsar vårt livsutrymmen, tar mindre plats än vad vi borde. 
 
”Blott i det öppna har du en möjlighet. Låser du om dig kvävs och förtvinar du. Ut i det fria 
ska du med Herren gå. Kraften fullkomnas mitt i din svaghet då.” Psalm 90 
 
Men låt oss gå tillbaka till guldfisken, för ett ögonblick, den har ännu mer att lära oss. 
Om en guldfisk hålls i ett mörkt rum så kommer den att förlora sin färg. 
Guldfiskar som lever utomhus och får mer dagsljus än de som lever inomhus får en helt annan 
färgprakt. 
För en guldfisk fordras alltså rätt omgivning, rätt utfodring och rätt vattenkvalitet för att 
tillväxt ska vara möjlig. 
 
Precis på samma sätt är det för oss. Ska vi kunna vara livsdugliga, färgstarka kristna så 
fordras det att vi får vara i rätt miljö. 



 
Så kan förnyelsen handla om att vi blir påminda om att inte krympa våra livsmöjligheter. Inte 
simma runt i den lilla glasskålen i ett mörkt rum, när vi kan få vara i ett stort akvarium eller en 
stor damm utomhus. 
 
Nu har vi talat om oss som grenar eller guldfiskar som får se till att vi får rätt livsrum. 
Men vi får inte glömma att vi också finns i en gemenskap. För förnyelse handlar också om att 
hjälpa varandra att förnyas, att växa till, att ge varandra rätt livsutrymme, rätt förutsättningar 
för att vara det som det var meningen vi skulle vara. 
 
Jag kan tänka mig att det är ganska ensamt att vara en liten guldfisk i en skål, eller att vara en 
enstaka gren på vinträdet. 
Vi behöver varandra. 
Vi behöver bredda våra perspektiv för att se det unika Gud har lagt i var och en av oss. 
Men också för att se att vi är Guds gåvor till varandra och andra. 
 
Avslutning 
Det nya förbundets syfte är syndernas förlåtelse och därmed möjlighet att leva i en tät 
Gudsgemenskap. 
Så får vi påminna oss om vad Paulus sa i episteltexten från Romarbrevet i The Messages 
tolkning: 
”Detta är alltså vad jag vill att ni med Guds hjälp ska göra: ni ska ta allt det ni gör i det 
vanliga vardagslivet - sova, äta, jobba, gå – och bära fram det som offer åt Gud. Att ta emot 
och acceptera det Gud gör för er är det bästa ni kan göra för honom. Bli inte så välanpassade 
till samhället ni lever i att ni passar in utan att tänka. Ha istället alltid Gud i tankarna. Då 
kommer ni att förändras inifrån. Ge akt på vad han vill och var snabba med gensvar. 
Tvärtemot andan i samhället ni lever i, som skulle dra er ner till sin egen omogna nivå, lockar 
Gud fram det bästa hos er och låter er mogna som människor.” 
 
Nyårstiden är en tid då vi ser framåt, det är löftenas tid. Vi försöker ge realistiska löften, men 
upplever att en del av dem klarar vi inte att hålla särskilt länge. 
Nyårstiden kan också vara en tid då vi blickar bakåt och får be om förlåtelse för det som gick 
snett. 
 
Det är att leva förnyade i Guds eviga förbund. 
 
Bön om förnyelse 
När vi nu på detta sätt har bekänt och upplevt Herrens förlåtelse för våra synder, låt oss på 
nytt gå in i detta nådens förbund, ta på oss Kristi ok och överlåta oss i hans tjänst. 
Kristus, jag överlåter mig själv till dig. Låt din vilja ske var du än ställer mig, i allt jag 
gör och får utstå. Låt din vilja ske när jag är bedrövad eller tillfreds, när jag har för 
mycket att bära eller när jag känner mig överflödig. Låt din vilja ske när jag är 
uppskattad och när jag är åsidosatt, när jag har allt eller saknar allt. I alla förhållanden 
vill jag stå till ditt förfogande. Så vill jag att det ska vara. Hos dig hämtar jag min kraft. 
Låt det förbund som jag har ingått med dig på jorden genom dopet och Anden 
bekräftas i himlen. Amen. 
 
 Denna bön om förnyelse formulerades åt 1747 av John Wesley och har sedan dess betts i 
Förnyelsegudstjänster, ofta på Nyårsdagen, av metodister i hela världen. 
 



 
 
 


