
Ni som känner mig vet att jag i stort sett aldrig ger några 

nyårslöften och om jag någon gång gjort det så är jag ganska 

kass på att leva dem sen. Men på något sätt är ju ändå denna 

natt en sorts naturlig tillbakablick och ett naturligt avstamp in i 

något nytt. Det är ju så med ett årskifte. Nyår, nytt år.  

Gud ger massa löften till oss i Bibeln, men jag tror inte det 

finns några specifika nyårslöften direkt, inte heller levde man 

efter den gregorianska kalendern heller som vi gör sen 1753. 

Men ändå så kan man koppla den här återblicken och 

avstampet in i Bibeln. Det största är ju när Jesus berättar om 

den nya himlen och den nya jorden i mötet med Johannes på 

ön Patmos som Johannes tecknat ner i Uppenbarelseboken 21.  

21:4 Ty det som en gång var är borta.” 5Och han som satt på 

tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt.” 

Samtidigt så är det ju inte allt som varit som är borta om man 

ska förstå Johannes syn rätt. En ny himmel och en ny jord, 

mycket sig likt, men bättre, vackrare, större, renare, helare, 

godare. Allt som dragit ner, förstört, söndrat, hatat är borta, 

döden är borta.  

När jag tänkte på denna söndagen så är det just de där orden 

från Jesus som klingat i min skalle ”Se jag gör allting nytt”, men 

kanske inte nödvändigtvis allting, utan mer ”jag vill göra en del 

nytt i ditt liv”. Också tänkte jag på fyra områden utifrån fyra 

korta bibelverser, och kanske är det så att något av detta kan 

tala till dig denna nyårsafton för att 2018 ska bli lite bättre, lite 

vackrare, lite större, lite renare, lite helare och lite godare. 

Ganska likt 2017 antagligen, men kanske lite 

1. Nytt helande 

Jakob 5:16 Bekänn därför era synder för varandra, och be för 

varandra att ni skall bli botade. 

Helande kan ske på så många sätt. Ibland är det fysisk helande 

och då kan du absolut ta denna punkten med dig som en 

uppmuntran att våga pröva att be om helande mycket mer 

2018. Och fantastiskt om några av oss här idag rent konkret 

kommer få uppleva en glimt av himlen och bli mer hela fysiskt 

som ett ingripande från Gud.  

Men helande kan också ske genom den första delen av versen 

från Jakob. Ska någonting som trasigt kunna bli helt igen så 

måste vi de facto våga visa först att det är trasigt. Så länge vi 

går omkring och döljer det så finns inte ens chansen att kunna 

bli hel, vare sig det gäller en relation som krackelerar, ett 

beroende vi lever med, bitterhet vi bär på, eller vad det än är. 

När vi bekänner inför varandra eller erkänner för oss själva 

finns möjligheten för Guds helande att tränga in. Många av er 

har hört textstrofen från Leonard Cohens låt Anthem ” There is 

a crack, a crack in everything. That's how the light gets in”. 

Kanske är 2018 året då du och jag ska våga visa sprickan i vår 



fasad som vi så infernaliskt gör allt för att dölja för att Guds 

helande och ljus ska kunna strömma in? 

2. Nytt hopp 

Rom 15:13 ” Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och 

frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens 

kraft.” 

Vi behöver hopp, och i gemenskapen med Gud som är hoppets 

Gud så kan 2018 bli ett år då vi genom den helige Andes kraft 

blir mer fyllda av glädje, frid och hopp. Ofta tänker vi att 

kyrkan är kyrkan, Gud är Gud och ibland förknippar vi den 

delen av livet mer med krav än glädje, frid och hopp också så 

söker jag någon annanstans. Olika för alla av oss tror jag, 

träning, renovering, stuga, semesterresa, nytt jobb…. Men 

hoppet finns där hela tiden alldeles nära oss. Det är bara att 

vända dig till Gud var som helst, när som helst, för Gud är 

hoppets Gud. Kom ihåg det 2018 och nu talar jag inte mist till 

mig själv, Gud är hoppets Gud som vill ge mig och dig ett allt 

rikare hopp detta nästa år i den helige Andens kraft.  

3. Ny gemenskap 

1 Kor 1:9 Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap 

med sin son Jesus Kristus, vår herre. 

Tänk om vi kunde se gemenskapen med Jesus Kristus och 

gemenskapen med varandra som efterföljare till Jesus som en 

spännande möjlighet mer än krav som läggs på andra krav.  

Gud kallar inte en enda av oss till att göra en massa saker 

framför allt, han kallar mig och dig till gemenskap. Det är det 

Jesus längtar efter – gemenskap med dig 2018. Vad längtar du 

efter? Tänk om du skulle lägga bara aningen mer tid på att 

umgås med Jesus och att umgås med människor 2018, inte 

massa, inte nödvändigtvis detaljplanerat i bibelläsningsplan 

eller bjuda hem människor plan, för en del passar det, andra är 

mer spontana i nuet. Men oavsett hur du är, lite mer 

Jesusgemenskap, lite mer vängemenskap. Vet du, jag tror att 

det kan bli hur spännande som helst? Och Jesusgemenskapen 

och vängemenskapen går dessutom alldeles utmärkt att 

kombinera. Ta med Jesus in i alla dina olika arenor du finns i, 

bland alla människor du möter. 2018 är du kallad till 

gemenskap med Jesus! 

4. Ny vision 

Ord 29:18 Where there is no vision, the people are 

unrestrained, but happy is he who keeps the law -  I vår tid 

pratar vi ofta om vision, vilket knappt nämns i Bibeln. Ett ställe 

som ofta citeras är denna versen från Ordspråksboken som på 

svenska översätts ” Utan profeter förvildas folket, lycklig den 

som håller lagen.” Så det är svårt att rent textmässigt bygga en 

biblisk förkunnelse utifrån denna versen att utan vision så går 



vi lätt vilse. Det kanske är mer rätt att utan profeterna så går vi 

vilse. Men samtidigt är ju profeterna dom som ser längre, 

klarare, tydligare och ofta dessutom obekvämare. Som ser 

med Guds blick. Och det är väl det vi behöver in i ett nytt år, 

att få se lite mer med Guds blick.  

Det finns ett citat som cirkulerar runt bland olika 

motivationgurus på nätet av en PK Bernard, oklart vem han 

var, men citatet är ändå bra. ” “A man without a vision is a 

man without a future. A man without a future will always 

return to his past.” En människa utan vision är en människa 

utan framtid och en människa utan framtid kommer alltid att 

återvända till det förflutna.  

Det förflutna är det förflutna, vi kan aldrig ändra dåtiden eller 

leva om livet, vi kan bara lära oss av den och leva framåt. Vi 

kan aldrig återvända till det förflutna eller sätta dåtiden på 

repeat. Vi kan bara leva framåt. Och i det steget, steget in i 

2018 tror jag att Gud vill leda dig genom sin helige Ande och 

ge dig vision, en konkret dröm för året som ligger framför. Att 

både jag och du ska kunna få se lite längre, lite klarare, lite 

tydligare vad Gud vill med våra liv och vi kan få betyda något 

för människor omkring oss, för församlingen, för Guds Rike.  

Se jag gör en del nytt, kanske känner du att någon eller några 

av de fyra punkterna berör ditt liv denna nyårsafton. Nytt 

helande, nytt hopp, ny gemenskap, ny vision i livet. Jag vill 

bara inbjuda dig att bjuda in Gud i ditt liv denna förmiddag och 

säga som det är, dela din längtan med Gud här och nu.  


