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“Du är god och vad 
du gör är gott, lär 
mig dina stadgar.”
PSALTAREN 119:68



GUD ÄR GOD OCH  GUD GÖR GOTT 

Vi som tror på Jesus har en sån oerhörd tröst och vila i hans  god-
het. Det är i honom vi får ha vår källa till liv, kraft och glädje. Vi 
får sätta vår tillit till honom som aldrig har övergivit oss och ald-
rig någonsin kommer att svika oss. Han som är god och gör gott 
går med oss, evigt och alltid. Vilket löfte! Vilken gåva. 

Detta gäller även de dagar då världen verkar väldigt trasig och 
brusten. Det gäller även de dagar då världen skakar och känns 
oberäknelig. Det gäller även dagar då  nyhetsrapporteringarna en-
bart vekar ha mörker att förmedla. Hans godhet består ändå.

‘Om än bergen rubbas och höjderna vacklar, skall min trohet 
mot dig inte rubbas och mitt fredsförbund inte vackla, säger 
han som älskar dig, Herren. ‘
Jesaja 54:10

Detta gäller även när andra människor sårar oss eller vi sårar oss 
själv. Det gäller även när andra människor, till och med experter, 
uttalar sig negativt om skicket vi som mänsklighet är i. Vi är inte 
beroende av det. Den sanningen som vi tillhör, den gode Fadern 
som vi tillhör står över allt det. Han förändras inte och skakas inte 
och vi skakas inte eftersom vi tillhör honom. Världen är brusten 
och det är mycket som inte står rätt till här  på jorden. Vi får se 
Guds rike redan nu men ännu inte och förhålla oss till den dub-
belheten i allt. Men Guds godhet är den samme. Hans godhet är 
inte föränderlig. Och hans kärlek till oss förändras inte heller. Han 
har lovat att alltid vara med, alltid vara nära, alltid älska, alltid gå 
bredvid. 

‘ur fjärran uppenbarade sig Herren för dem. Med evig kärlek 
älskar jag dig, därför har jag så länge visat dig godhet. ‘
Jeremia 31:3

Vi vet att bibeln säger att i världen så får vi lida, men att vi inte 
ska vara rädda, för Jesus har övervunnit världen. Så även om 
världen är brusten så kan vi vara helt trygga med att vår Gud 
inte är brusten. Han är inte trasig. Han är inte orolig. Han är inte 
instabil. Han är inte förvirrad. Han har inte ramlat av tronen och 
glömt bort vem han är. Han är orubbligt säker och trygg i sin 
identitet som allsmäktig, god och fullkomlig Fader, Frälsare och 
Fridsfurste. 
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Han är god och han gör gott och det gäller, till och med de dagar-
na då ingenting vi fysiskt kan se, verkar bekräfta det. Hans god-
het, hans trohet, hans löften och hans kärlek, varar evigt! 

‘Ty Herren, din Gud, är en barmhärtig Gud, och han skall inte 
överge dig eller låta dig gå under. Han glömmer aldrig det för-
bund han ingick med dina fäder och bekräftade med ed. ‘
Femte Moseboken 4:31

Ta en stund och bara andas och tacka Gud för  det. Att han står 
orubblig och evigt genom allt. Genom eld, genom vatten, på hö-
jder och i djupet. Ja över toppar, genom dalar, i öknen och på än-
gen, i vilan och i dödsskuggans dal. Såväl i stormen som i friden, 
i gråten och i glädjen, han förändras inte. Han förändras aldrig! 
Han är den samme igår och idag och i evigheten. Vi tillhör en Gud 
som står över alla omständigheter och som enbart är god. 

‘Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet. ‘
Hebreerbrevet 13:8

Hans godhet består.  
Det finns ingenting som kan få honom att sluta älska dig eller 
få honom att glömma bort dig. Ingenting som kan få honom att 
överge dig eller prioritera dig sist. DU är hans älskade barn och 
han håller vad han lovat. Vi får vila tryggt i hans famn, hållas 
trygg i hans hand och bäras tryggt i hans godhet. Vi tillhör den 
högste kungen. Vi är barn till den högste kungen! Där har vi vår 
orubbliga identitet och där har vi vårt värde. 

”Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna,
men den som tror skall finna, löftena de stå kvar”
Lewi Pethrus 
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BÖN

Tack Gud för att din godhet varar evigt. 
Tack att det inte finns nånting som kan skilja 
mig från din kärlek. 
Tack för att du aldrig någonsin kommer att 
överge mig.
Tack för att jag får tillhöra dig. 
Tack för din otroliga godhet som inte är beroende 
av omständigheter eller världens skick.
Du står orubblig genom allt och jag får stå 
orubblig i dig. 
Tack för att jag kan sova gott om natten och 
vakna tryggt på morgonen för du är med mig. 
Amen. 


