
I veckan som gick rullade vi hem vår gamla husvagn från 

vinterförvaring och igår tvätta jag och vaxa den så jag har ont i 

hela kroppen idag. Den är torr och fin inuti husvagnen, men 

ändå är det en sorts speciell doft som omsluter en när man 

kliver in i den. Doften av sommar och semester, en dimension 

av livet som infinner sig under en viss period varje år. Det är 

faktiskt riktigt avkopplande att bara lägga sig en stund i 

husvagnen och drömma sig bort. Längtan efter sommarresan. 

Kanske är det samma känsla som när man öppnar 

sommarstugan för säsongen eller lägger i båten i Vänern eller 

premiäråker motorcykeln för säsongen. Doften av en annan 

dimension av livet som väcker längtan. Idag ska vi prata om 

Livet extended & att gå in i livet.  

Jesus säger ju att han är vägen sanningen och livet som Agneta 

läste. Jag älskar uttrycket Vägen som också de första kristna 

kallades under många år innan de började kallas för just 

kristna. Vägen med stort V. Jesustron är att vara på väg, för 

Jesus är själva vägen. En del av er kanske kan bli oroliga av det. 

Att följa Jesus alltid måste innebära att vara i rörelse, att aldrig 

få stanna kvar i mitt eget lilla trygga hörn av tillvaron där jag 

vet exakt hur allting funkar. Men läs Bibeln får du se. 

Berättelserna handlar om människor som är på väg. Adam och 

Eva, och sen Kain fick vandra ut ur Eden österut till landet 

NOD. Abraham och Sara vandrade ut från Ur genom 

nuvarande Syrien och sen ner till Kaanan. Jakob lämnar Esau. 

Josef säljs till Egypten och senare kommer familjen efter. 

Mose leder folket genom Sinai i 40år på vandring. Exilen till 

Babylonien. Återvändandet. Jesus vandrar. Sänder lärjungarna. 

Sänder dig och mig, gå ut till alla folk, som fadern sänt mig 

sänder jag er. Att vara en Jesus efterföljare innebär att vara i 

rörelse.  

Sanningen. Versen från joh 14 kan också översättas att jag är 

den sanna livsvägen. Vi har så sjukt många vägar att gå genom 

livet, både bra och mindre bra, men Jesus sticker ut i sin 

samtid när han säger detta och han sticker sannerligen ut idag. 

Han säger inte sig vara en av många olika sanna livsvägar, inte 

ens en av några få, utan den sanna livsvägen. Utifrån detta kan 

vi hamna i två diken tror jag.  

Det ena diket är att hela tiden oroa oss, är jag på rätt väg? Har 

jag valt fel? En väg som många unga vuxna kan hamna i. Hur 

ska jag välja rätt i livet för att gå med Jesus på den sanna 

vägen? 

Det andra diket är att Jesus ord knappt hörs längre in i våra liv. 

Vi vill inte höra dem, vi orkar inte höra dem, Jesus som den 

sanna livsvägen, det blir för mycket som pockar på då i livet 

som jag inte orkar möta. Jag vill leva mitt bekväma liv, ha det 

gott, göra som jag vill och bestämma själv. 



Men livet finns där. Rom 6:23 Guds gåva är evigt liv i Kristus 

Jesus, vår herre. Livet, det eviga livet, Livet med Gud.  

Ibland möter jag människor som beskriver hur en ny 

dimension har öppnat sig i livet. Det kan vara att du levt i ett 

destruktivt förhållande, och när du kommer ur det så liksom 

öppnar sig livet igen. Eller så kan det vara att du levt med dålig 

självkänsla som gjort att du inte riktigt vågat leva helt, också 

kan du få kliva in i det livet som du egentligen var tänkt att 

leva. Eller så har du levt i ett missbruk som har tagit den mesta 

tiden och energin och påverkat både fysik och relationer 

negativt, också lyckas du med hjälp att bli fri. Eller så har du 

varit fast i ett ekorrhjul av karriärtänk, men upptäcker att du 

klarar dig med mindre pengar och kliver av hjulet och får tid 

för familjen och vänner som du inte haft innan. Eller så har du 

levt ensam länge, längtat efter en livspartner också är han 

eller hon där en dag, och du får kliva in i ett annat sorts liv – 

tillsammans.  

Eller så kommer du med all din längtan efter liv till Jesus 

Kristus. I Matteus 19 möter Jesus en man som är rik, ändå 

längtar han efter något mer av livet.  

Läs Matt 19: 16-22 

16Då kom en man fram till honom och frågade: ”Mästare, vad 

skall jag göra för gott för att få evigt liv?” 17Jesus sade: 

”Varför frågar du mig om vad som är gott? Det finns bara en 

som är god. Men vill du gå in i livet, så håll budorden.” – 

18”Vilka?” frågade han, och Jesus svarade: ”Dessa: Du skall 

inte dräpa, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte 

stjäla, Du skall inte vittna falskt, 19Visa aktning för din far och 

din mor och Du skall älska din nästa som dig själv.” 20Då sade 

den unge mannen: ”Allt detta har jag hållit. Vad är det som 

fattas?” 21Jesus svarade: ”Om du vill bli fullkomlig, så gå och 

sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. 

Kom sedan och följ mig.” 22När ynglingen hörde svaret gick 

han sin väg bedrövad, för han ägde mycket. 

Antagligen har han det mesta som man ska ha för att ha en fin 

fasad. Snygg nybyggd villa med pool, en värsting TV med sjukt 

stor divansoffa, nya Volvo XC60 som imponerar på grannarna, 

snygg båt nere i hamnen och semester till Thailand med hela 

familjen varje år i minst 2 veckor. Dessutom är han genuint 

god och schysst människa också. Men Jesus utmanar honom 

och säger att allt det han äger, egentligen inte betyder ett 

smack. ”Vill du gå in i livet…” säger Jesus. Precis som om 

mannen inte levde! Han hade ju levt i kanske 40 år, var mitt i 

livet och låg på topp. Jesus utmaning gör att han går bedrövad 

därifrån.  



Temat denna söndag är ”Vägen till livet” och i berättelserna 

från Bibeln så är det tydligt att det finns en dimension av livet 

som vi aldrig kan få tag på om vi inte kommer med vår längtan 

till Jesus. ”Jag är livet” säger Jesus. I livet med Jesus öppnar sig 

en dimension till – det eviga livet. Det är det livet vi kan få 

kliva in i, inte bara som en snuttefilt inför vår dödsdag, utan 

som en realitet här och nu. Helt plötsligt är vi inte bara ett 

ensamt liv som snurrar runt i universum i 70 eller 90 år, 

sammankopplat med några barn, föräldrar, släktingar, vänner. 

Helt plötsligt får vi kliva in i det eviga livet och i gemenskap 

med Gud, den evige, som alltid funnits och alltid kommer att 

finnas. Där får vi del av den Gudsrelation som vi var tänkta att 

leva med. Den kristna tron går liksom ut på att det finns en 

Gud som älskar dig, längtar efter dig och inte vill något hellre 

än att du ska välja att gå in i det livet. Men bara om du själv 

vill.  

Många av er har klivit in i det livet, en del av er redan när ni 

var unga, som jag. Fantastiskt! Och ändå är det ett steg jag 

måste ta igen och igen. Inte för att jag ska bevara min 

frälsning.  

Rom 10:9 Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, 

och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, 

skall du bli räddad. 10 Hjärtats tro leder till rättfärdighet och 

munnens bekännelse till räddning. 

Men för att det hela tiden finns en drivkraft i denna världen 

som vill få oss bort från livet med Jesus. Vi behöver alla goda 

vanor som påminner oss om livet vi är kallade till att leva med 

Jesus. Vi behöver bönen tillsammans, hemgruppen, 

gudstjänsten, nattvarden, lovsången, naturupplevelserna, 

profetiska tilltalen, församlingsgemenskapen.  

Ibland tappar vi bort livet som vi en gång gått in i. Vi blandar 

ihop det med att ställa upp, vara trogen, tjäna, arbeta vilket är 

fantastiskt om jag gör det utifrån glädje i livet med Jesus, men 

om jag tappar livet, blir det mest massa grejer som jag inte ser 

varken meningen eller glädjen i längre. Jag fixar fika, räknar 

kollekt, städar, sjunger i kören, men livet är inte där. Enligt den 

NFU undersökning som vi gjorde för någon månad sen så är 

många av oss i församlingen just där. Vi gör saker i 

församlingen som vi inte riktigt känner är vår grej och som vi 

tappat glädjen i. Då kan man välja tre alternativ 

1. Köra på tills all glädje verkligen är borta så jag nästa går 

in i en vägg. Och jag blir bitter 

2. Säga nej tack och ägna mig åt alla annat som jag tycker 

är trevligt i livet, också tappar jag snart bort 

församlingen också. 



3. Komma med min längtan till Jesus, säga som det är och 

falla på knä och ropa ut min längtan att få gå in i livet 

ännu en gång.  

Om nu Jesus är den sanna livsvägen, livet extended, livet med 

stort L, livet som vi inte kan hitta någon annanstans. Vad 

hindrar dig att idag ta klivet in i det eviga livet? Känner du inte 

doften som vill omsluta dig, som väcker minnena till liv, låt oss 

gå in i livet! 

 


