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Klagovisorna 3:22-26 
Apg 10:42-43 
Joh 2:23-25 
 
 I Jesu namn 
 
Den gudstjänst som vi idag firar kallar vi 
Förnyelsegudstjänst, i Metodistkyrkor världen över kallas 
den för Förbundsgudstjänst. 
Målsättningen är att vi ska få en möjlighet att förnya vårt 
förbund med Gud. Det är alltså både en Förbunds- och en 
Förnyelsegudstjänst. 
 
Vi blir idag påminda om hur Gud en gång slöt ett förbund 
med Israels folk. Det var ett förbund som var beroende av 
att människor lydde lagen. 
Bibeln berättar också om att Gud gav ett löfte att han 
skulle komma att sluta ett nytt förbund med människorna. 
Ett förbund där det viktigaste inte var att läsa och följa 
lagen som fanns nedskriven på lagtavlor eller i bokrullar. 
 
Gud talar om att det förbundet innebär att han skriver 
lagen i människors hjärtan och det i sin tur innebär att man 
känner Gud och kan leva i gemenskap med honom, 
upprättad och förlåten. 
 

Vi vet att detta skulle ske när Jesus kom. 
Men ett tecken på detta, en slags profetia redan fanns 
under det gamla förbundets tid. I dagens psaltarpsalm läste 
vi ”Varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren, 
han vakar ständigt över dig. Han går vid din sida, i hans 
skugga får du vandra. Herren är den som bevarar dig i 
livets alla skiften.” 
Det var ett löfte som gick utanför lagefterföljelse. 
 
Det är också som om Klagovisornas författare föregriper 
vad som ska komma när han säger: ”Herrens nåd tar inte 
slut, hans barmhärtighet upphör aldrig.” och ”Det är gott 
att hoppas i stillhet på hjälp från Herren”. 
 
- Gud har slutit ett förbund med oss människor. 
- Det förbundet vill han att vi ska leva i. 
- Det förbundet förnyades genom Jesus, då lagtavlor och 
pergamentrullar inte längre räckte till. 
- Det förbundet behöver vi påminnas om och förnya då och 
då. 
 
Just nu lever vi i en tid då vi har för vana att avge löften, 
detta nya år då ska jag..... 
och så har vi en hel del planer, tankar, önskningar och 
viljor. 
Men jag tror både du och jag har erfarenhet att de löftena 
oftast inte håller särskilt länge. 
 



Då är det fantastiskt att få vara innesluten i ett förbund som 
håller, och i ett löfte som hållit i tusentals år och 
fortfarande håller. 
 
Det är som om ingången i ett nytt år blir till en slags 
brytpunkt för oss eller en utsiktspunkt när vi kan pusta ut 
efter en etapp av vår livsresa, vända oss bakåt för att 
utvärdera och vända oss framåt för att sätta upp nya mål. 
 
Nyårsdagen och Förnyelsegudstjänsten är en dag att ta 
spjärn mot inför framtiden. 
 
Gud som håller hela tillvaron i sin hand, enligt sina löften, 
han bär både det gångna året och det kommande året i sin 
kärlek. 
 
Men Gud är också den som ständigt skapar nytt i kampen 
för det som är gott och rätt. 
 
Vår uppgift är att ta plats i detta Guds ständigt pågående 
verk, med våra gåvor och våra förutsättningar. 
I episteltexten hörde vi Paulus säga: ”Herren Jesus gav oss 
uppdraget att förkunna för folket och vittna om honom”. 
 
Guds relation till dig och mig påverkas inte av brytpunkter, 
hans löften är eviga, men vårt sätt att leva och ta plats i 
relationer påverkas av vår utveckling, vår mognad, vår 
förnyelse av förbundet med Gud. 

 
Därför behöver vi dessa brytpunkter när vi kan vända oss 
bakåt och se vad det blev av de löften som vi har avgett, de 
förbund som vi är en av parterna i. 
Vi behöver brytpunkterna för att se framåt och förnya 
löften och förbund. 
Vi bär med oss det gamla och kan utifrån den erfarenheten 
forma något nytt. 
 
Det är som någon har sagt; det är inte fel att falla, det gör 
vi ibland av olika orsaker, som kan bero på yttre 
omständigheter eller på grund av ett felsteg från vår sida. 
Det är inte fel att falla, men det är fel att förbli liggande. 
 
Därför kommer som en gåva till oss olika möjligheter att 
resa oss upp, ta nya tag och förnyade gå vidare. 
 
Livet är inte alltid sådant som vi önskar att det ska vara. 
Det har vi inte heller fått några löften om. 
Men vi har fått löften om att få kraft att leva mitt i det som 
är. 
 
Nyårsdagen har som tema ”I Jesus namn”, det skulle också 
kunna heta ”I gemenskap med Gud” eller ”I tryggheten hos 
Gud”. 
 
I det innesluts både våra blandade känslor för året som gått 
och vår undran för året som kommer. 



Där finns också inneslutet förbundet och förnyelsen. 
 
I Jesus namn är ett uttryck för att lämna sina bekymmer i 
Guds hand, vare sig det gäller det vi gjort eller det vi inte 
gjort. 
Orden säger att vi får ta emot förlåtelse för det som inte 
blev bra, men de säger också att vi kan ha förtroende för 
Gud inför det nya året och lita på att Gud kommer att vara 
med oss vad som än händer, förbundet som han har ingått, 
bryter han inte. 
Detta är ett faktum som inte kan rubbas. 
 
Men, för det finns ett men, om detta faktum ska ha någon 
betydelse för oss så är det avgörande hur vi förhåller oss 
till förbundet. 
Så kommer då denna gudstjänst, med nattvarden som en 
möjlighet för oss att förnya vårt förbund med Gud, att ta 
ett nytt avstamp. 
 
Kom ihåg psaltarpsalmens ord: 
”Herren ska bevara dig i livets alla skiften, nu och för 
evigt.” 
 
Guds hälsning till oss är 
-Jag kommer inte att överge dig 
- jag kommer att stå vid din sida 
- Jag kommer att älska dig. 
  

  
  
  
 
  
  
 
 
 
  
 


