
Job 17:15-16 
Vad har jag då för hopp, vem kan skönja någon lycka för mig? Går 
hopp och lycka med mig till dödsriket, skall de följa mig ner i mullen? 
 
Ord som formulerades för över 2500 år sedan, men ändå så aktuella 
idag. Finns det hopp i livet och finns det hopp för mer än livet? Vad 
händer egentligen när livet tar slut, är det bara slut, finns det inget 
mer? Job var ju en man som hade det tufft minst sagt. Han prövas 
och allt tas till slut ifrån honom. I Jobs bok så har Job diverse 
diskussioner med sina gamla vänner och detta säger han i en 
diskussion med sin vän Elifas.  
 
Vi lever i en värld där många tappar tron på livet, mycket i livet känns 
så mörkt och tungt så evigt liv är det minsta de önskar. Talet om evigt 
liv ger helt enkelt inget hopp utan är snarare en outhärdligt utdragen 
pina.  
 
Å andra sidan är det ju som Timbuktu sjunger ”Alla vill till himmelen, 
men ingen vill dö” 
 
Vi vill inte dö, vi jobbar på att få ett så långt liv som möjligt, vi ska äta 
rätt, stressa lagom, motionera mycket, röka mindre, ta ett glas vin för 
magen och inte dricka alkohol. Vår egen dödlighet vill vi inte tänka på 
därför att den skrämmer oss. Och vår medelålder ökar ständigt, vi blir 
äldre och äldre i Sverige. Men ändå – en dag tar livet slut för oss alla. 
 
Men det är inte alltid som det varit så. I alltings början så var det 
möjligt för människan att inte dö. Människan levde i vänskap och 
närhet med Gud och hade ständig tillgång till frukten från Livets träd. 
Men så hände det som inte fick hända och människan käkade en 

anan frukt, inte den som gav liv utan den som gjorde närheten bröts 
och människan drevs ut från paradiset och blev dödlig. Allt sedan 
dess finns vi i en postparadisisk dödens tid, där våra liv tar slut, vad vi 
än gör så tar de slut. Men mitt in i denna dödens tid kommer en man 
med 2 egenskaper:  

1. Han vet vad döden är och stått ansikte mot ansikte med 
döden. 

2. Döden har ingen makt över honom.  
Han är liv – med Jesus så kommer livet tillbaka in i världen. Minnet 
från Edens lutsgård och Livets träd väcks åter igen till liv. Som kristen 
blir du i djup mening levande igen- mitt i dödligheten. Du blir 
levandegjord med osynligt liv. Paulus skriver att vårt liv är fördolt med 
Kristus i Gud. Men det gör inte så mycket om det inte syns, det 
viktigaste är att det verkar i oss. Ändå märks det glimtvis så och då i 
en Jesustroendes ögon, händer och personlighet. Men det är ändå 
inte så mycket som ändras så dramatiskt i den kristnes liv här på 
jorden, även kristna dör – ibland också som ung eller mitt i livet. Och 
då kommer ingen att kunna se skillnaden på det yttre, mellan den som 
ätit frukten från Livets träd och den som inte gjort det.  
 
Men livet finns där i dig även om kroppen dör. En dag i närheten av 
Kafarnaum är en stor folkmassa och söker efter Jesus från Nasaret. 
Han hade dagen innan fixat mat åt 5000 män och deras familjer 
genom att välsigna 5 kornbröd och två fiskar på andra sidan Galileiska 
sjön. Hans lärjungar tog på kvällen en båt för att under natten ta sig 
tillbaka till Kafarnaum och mitt i blåst och storm så kommer Jesus 
gående på vattenytan till dem ute i båten. Nu har folkmassorna tagit 
sig i många båtar över sjön för att få se och höra Jesus igen. Jesus 
säger då Joh 6:35  



    "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, 
och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.  
 
Sen fortsätter han i Joh 6:37-40  
    Alla som Fadern ger mig skall komma till mig, och den som kommer 
till mig skall jag inte visa bort. [38] Ty jag har inte kommit ner från 
himlen för att göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har 
sänt mig. [39] Och detta är hans vilja som har sänt mig: att jag inte 
skall låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig, utan låta 
dem uppstå på den sista dagen. [40] Ty detta är min faders vilja: att 
alla som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv. Och jag skall 
låta dem uppstå på den sista dagen."  
 
Väldigt många instämmer nog ändå med Timbuktu i att ”alla vill till 
himmelen”. Vi önskar en fortsättning. Livet känns inte tillräckligt bara 
här och nu och särskilt när någon dör som barn eller ung så försöker 
vi förstå och se en mening i att det finns en himmel eller som många 
tror idag genom att personen återföds – reinkarneras. Bilden av 
himlen, av en fortsättning skapar hopp i människors liv.  
 
Men hur är det egentligen med reinkarnationen som ju är hämtad från 
hinduistisk och buddistisk trosvärld. Det innebär ju ett ständigt 
kretslopp och målet i sig är inte att återfödas, det blir man vare sig 
man vill eller inte utan målet är att komma ur kretsloppet och att bli ett 
med Brahman eller ett med intet beroende på religion. Själva 
reinkarnationen är något ont och hoppet står till att kunna bryta 
kretsloppet. Det är därför ganska märkligt, tycker jag, att reinkarnation 
har blivit ett hopp för många västerlänningar. Reinkarnation i sig är 
inget hoppfyllt utan något hopplöst som förhoppningsvis någon gång 
kan brytas.  

 
Himlen i Bibeln är ju däremot något som framställs oerhört positivt, 
sen är det ju inte så klart och tydligt beskrivit, men det talas bland 
annat om en ny jord, ingen smärta, ingen ondska, positiva bilder som 
faktiskt kan ge oss oerhört mycket hopp rakt in i vår vardag, hopp som 
trotsar allt, hopp trots allt, hopp som inte fattigdom, ensamhet, 
sjukdom, krig, förföljelse, depression kan ta ifrån oss. Hopp som 
börjar pulsera i oss genom det osynliga livet i oss.  
 
Guds längtan, vilja, passion är att alla ska få del av det livet och att 
ingen ska gå förlorad. Gud drar i alla människor och vill kunna få 
överlämna alla människor till Jesus, och Jesus visar inte bort någon. 
Alla som ser honom och tror på honom ska ha evigt liv, alla ska de få 
del av livet som en gång fanns koncentrerat i frukten från Livets träd i 
Edens lustgård och ännu en gång blivit tillgängligt i Jesus Kristus som 
döden inte har någon makt över. Men livet behöver tas emot, vi 
behöver se och tro. Vad kan vara viktigare än att än att få komma i det 
läget i livet att du faktiskt både ser och vågar att tro. Du kommer att få 
möta Guds kärlek, nåd, förlåtelse, upprättelse och den Helige Ande 
som vill vara med dig i vardagen, men det stannar inte där. Mötet med 
Jesus påverkar inte bara vårt liv här och nu utan du blir också 
mottagare av evigt liv.  
 
Vågar jag verkligen lita på detta då? Det är naturligt för alla att känna 
någon form av rädsla för döden. Även för kristna. Den rädslan gör dig 
inte på något sätt till en sämre kristen, men det finns något fantastiskt 
i att lära sig lita på Jesus och kunna vila i hans ord och löften. Då kan 
du vara trygg att tron på honom bär dig hela vägen – hela vägen hem. 
Ibland har vi ju använt den bilden av himlen – som vårt hemland som 



vi en dag ska få resa hem till. Jag är en gäst och främling lyder 
psalmen, och en dag ska jag få resa hem.  
 
Det finns en sista dag för oss alla, en dag tar våra liv slut, det finns 
också en sista dag för vår värld, en dag tar vår värld som vi känner 
den slut. Det är alla forskare överens om, frågan är bara hur lång tid 
det kommer att ta och om det kommer att ske genom solens vätebrist 
eller om vi människor kommer lyckas sabba den totalt innan dess 
genom vårt dåliga förvaltarskap. Oavsett så är det ett framtidsscenario 
utan hopp. 
 
Jesus talar ju också i vers 39 och 40 om den sista dagen. Men då är 
det inte fyllt av hopplöshet utan faktiskt fyllt av hopp. Trots det så är 
det nog så att många av oss går kanske inte direkt och ser fram emot 
den dagen. Vi vill ju hinna med så mycket, vi vill resa, vi vill få barn, vi 
vill bygga hus, vi vill hinna vara pensionärer. Det är ganska naturligt 
att vi har våra drömmar för framtiden och drömmen om himmeln är ju 
inte så konkret precis. Ändå tror jag att när Jesus kommer tillbaka så 
kommer ingen bli besviken utan vi kommer alla kunna säga ”Tack 
Jesus att du kom!” 
 
Det osynliga livet, det eviga livet, som vill strömma genom Jesus in i 
ditt liv, det ger dig hopp, hopp som trotsar allt och som bär dig genom 
allt. Låt oss se och tro! 
 
 


