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Guds löften 
Här följer en sammanfattning av predikan + några frågor att reflektera och samtala kring. 
 
 
Har ni lovat något till någon någon gång? Det har jag, många gånger. Motivet bakom löftet har sett olika 
ut. Jag är äldst av tre syskon, och mina två yngre bröder har mer än en gång blivit lovade saker för att jag 
ville att de skulle göra något – alltså inte helt ärliga motiv från min sida. Jag har gett löften för att jag vill 
vara andra till lags, alltså att jag lovat att göra saker eller tackat ja till att göra något för att göra den som 
frågar glad, även om löftet i sig kändes jobbigt. Sen har jag också gett löften som bottnar i uppriktig 
kärlek, inte minst när jag lovade min man att vara honom trogen tills döden skiljer oss åt. 
 
Löften kan verkligen se olika ut, och sägas utifrån olika motiv, känslor och tankar. Eller sammanhang. Jag 
läste om en kille som lovat att låna ut sin bil till sin syster över en helg då han ändå var borta. Några 
veckor senare kom en annan kompis och frågade om inte hon kunde få låna bilen på samma sätt, 
eftersom systern fått göra det. Han fick då försöka förklara att löftet han gett sin syster var för den 
specifika situationen, och inte ett allmänt löfte om att vem som helst fick låna han bil när som helst. Här 
var situationen viktig för löftet.  
 
I sången Jag vet vilka tankar jag har för dig, så bygger refrängen faktiskt på ett av Guds många löften. 
Det finns i boken Jeremia i Gamla testamentet. Jeremia var profet, alltså en slags talare/förkunnare som 
förutsåg det som skulle hända, eller som talade ut sanningar från Gud även om folket inte ville lyssna. 
Inte den mest tacksamma uppgiften. I vilket fall finns i hans bok följande löfte från Gud: 
 

Jag vet vilka avsikter jag med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en 
framtid och ett hopp. (Alternativ översättning: Jag vet vilka tankar jag har för er, säger 
HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.) 
När ni åkallar mig och ber till mig skall jag lyssna på er. När ni söker mig skall ni finna mig. 
Ja, om ni helhjärtat söker efter mig (Jer 29:11-13) 

 
Det är ju ett fantastiskt löfte! Men hur är det då med sammanhanget? Detta löfte gäller Juda folk som 
levde i exil och i fångenskap långt från sitt land. Gud har sagt att exilen ska vara i 70 år – många kommer 
alltså aldrig att få se sitt hemland igen. De är förtvivlade, uppgivna och som missmodiga, så de vänder sig 
till Gud i sin förtvivlan. Gud ser att de ångrar sig (de hade brutit mot Guds lag) och att deras hjärtan på 
nytt söker honom. I det sammanhanget ger Gud löftet om att hans avsikter är goda och att kan vill dem 
gott, atta han kommer att lyssna osv.  
 
Okej men om löftet är sagt i det sammanhanget, vad kan det lära oss? Även om löftet inte är gett till oss 
direkt, säger det något om Guds karaktär. Gång på gång genom Bibeln ser vi at Gud talar ut löften till 
människor och varje gång står han fast vid sina löften. Det säger något om Guds karaktär, nämligen att 
han är trofast, han går att lita på, han sviker oss inte. Det finns stunder i livet då det känns som om vi är 
helt ensamma och det är svårt att se hur saker ska kunna bli bra. Mitt i det finns Gud, fast det ibland 
känns som om han inte är där, eller i alla fall är långt borta. 
 
Vi får också blicka framåt ännu längre är Juda folk gjorde. Likt Jeremia får våra blickar sträcka sig  
ännu längre framåt – till Messias ankomst. Det är den dag då Gud ska ingå ett nytt förbund med sitt folk, 
ett förbund som inte baserar sig på lagar skrivna i sten, utan en lag som skrivs i människornas hjärtan 
och kommer att innebära evig välsignelse för jordens alla folk. 
 
Det fantastiska är att detta redan har hänt. Många, många år efter Jeremias livstid föddes nämligen en 
liten pojke i ett stall i staden Betlehem. Han fick namnet Jesus, och redan från början var han med och 
uppfyllde profetior/löften från Gud och på så sätt kan vi se Guds trofasthet. 
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Det största löftet som uppfylldes var just löftet om det nya förbundet. I sången Alltid älskad/Jesus is right 
here (som sjungs i Soul children) så ställs frågorna: tänk om han bryr sig om, tänk om han säger kom, 
tänk om an dog en gång – för du är älskad…    
 
Svaret på de frågorna är att Jesus visste vad hans roll var, och vad som skulle ske. Han visste att han 
behövde dö för att människorna skulle kunna ha en personlig och direkt relation med Gud. Så sagt och 
gjort. Där på ett kors, övergiven, plågad och hängd, dör Jesus för människorna skull. Men det slutar inte 
där, för tre dagar senare har Jesus uppstått och lever igen. Han hade vunnit över döden. Det nya 
förbundet har trätt i kraft och vi äger rätt att kalla oss Guds barn. 
 
Jesus dog och uppstod – för du älskad! Jesus han är här. Han är intresserad av ditt liv och vill dig gott! 
 
Så ni ser – Guds löften är som byggstenar. Löfte för löfte och bit för bit får vi lägga byggstenarna på 
varandra, och sakta växer en grund fram som vi sedan genom livet får fortsätta att bygga vidare på. Allt 
eftersom lär vi känna Gud och får uppleva hans omsorg för oss och våra liv. 
 
Jag tänker tillbaka på den där refrängen från sången jag nämnde: 

Jag vet vilka tankar Du har för mig, 
tankar av frid, tankar av hopp. 
Jag vet vilka tankar Du har för mig. 
Min framtid är helt i Din hand. 

och på löftet Gud ger Juda folk i fångenskapen: 
– Jag vill er väl 
– Jag ska ge er en framtid och ett hopp 
– När ni ber ska jag lyssna 
– När ni söker mig ska ni finna mig 

 
Även om löftet i sitt sammanhang inte var direkt till oss, så säger det något om Hans upprepade 
trofasthet och omsorg. Utifrån hur jag känner Gud, skulle Han kunna tala ut samma löfte till oss idag. 
Han älskar oss, Han bryr sig om oss, Han lyssnar när vi ber och när vi söker Honom så kommer Han oss 
alltid till mötes. 
 
 
 
FRÅGOR FÖR REFLEKTION OCH SAMTAL: 

1) Tänk tillbaka på ett löfte som du gett. Var det för alla, eller gällde det en specifik situation? Vad 
tänker du om löften? 

2) Har du upplevt Guds löften i detta eget liv? Om ja, på vilket sätt? 

3) Vad tänkter du om Guds löften? 

4) Vad är tankar av frid? 

5) Vad har varit viktiga byggstenar för din tro? 

 


