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Job 17:15-16 
1 Kor 15:35-49 
Joh 6:37-40 
 

Vårt evighetshopp 
 

Inledning 
Denna söndag har som tema ”Vårt evighetshopp”.  
Ett sådant tema ställer frågor till oss: Är jag på rätt kurs i mitt liv? Hur ser mitt 
evighetshopp ut? 
 
Alla helgons dag och söndagen därefter, Alla själars dag, lyfter fram döden på ett 
särskilt sätt. 
Vi minns dem som har gått före oss, både helgonen och våra medmänniskor, 
släktingar och vänner, men vi får också se på våra egna liv med ett 
evighetsperspektiv. 
Vi påminns om att varje människa ska dö en dag, men vi påminns också om att döden 
inte är slutet. 
Vi kan få ha en livshållning som gör att vi kan tänka på döden i hoppets termer. 
Gud har lovat att han ska låta oss uppstå, så som Jesus uppstod efter döden, även om 
det inte sker på samma sätt. 
 
Texterna den här dagen talar tydligt om de dödas uppståndelse. 
De målar hoppfullt bilden av himlen. 
De förmedlar Jesu ord om att Guds vilja är att varje människa ska tro och ha evigt liv. 
Det finns hopp för den som tror. Det finns anledning att ha ett evighetshopp. 
 
Ur Jobs bok läste vi de frågor som Job ställde om döden, livet och hoppet. 
 
Texterna från Korinterbrevet och Johannesevangeliet svarar liksom på Jobs frågor. 
 
Jesus förklarar Guds vilja och Paulus svarar på frågor om uppståndelsen och vad som 
händer efter döden. 
 
Paulus mötte människor som hade kontrollbehov och han försöker svara på deras 
längtan, även om han tycker att det är ganska enfaldiga och orimliga frågor som 
ställdes: ”Hur uppstår de döda? Hurdan kropp kommer de att ha?” 
Och så svarar han ”hur ska jag kunna beskriva något som ingen upplevt ännu? Men 
jag kan göra en jämförelse.” 
 
Så tar han exemplet: 
”En man begraver ett till synes livlöst frö, och snart kommer det upp en grönskande 



växt. Fröet och växten är inte ett dugg lika. Hur skulle man kunna gissa sig till hur en 
tomat ser ut bara genom att titta på fröet? Det som hamnar i jorden liknar inte alls det 
som kommer upp ur den.” 
 
När Paulus åhörare ställer sina frågor verkar det som om de är mer intresserade av 
vad som kommer att ske en gång än hur livet nu ska levas. 
 
Kanske kan vi känna igen oss i det. Vi oroas av och har frågor kring det som någon 
gång kommer att hända även om vi vet att livet här och nu är det viktigaste och även 
om vi har fått löfte om att det som kommer ska ordnar sig när det är så dags. 
 
Paulus gör sitt bästa för att förklara men det blir bara genom bilder och liknelser. 
 
Så sammanfattar han det viktigaste och säger: 
”Bilden av fröet som begravs och uppstår är förstås bara en skiss. Kanske kan den 
vara till någon hjälp för att beskriva uppståndelsekroppens mysterium – men bara om 
man kommer ihåg att när vi uppväcks blir det för alltid, till ett liv som aldrig tar slut.” 
 
Det verkar som om Jesus inte alls är lika intresserad av att beskriva hur det kommer 
att bli. För honom är det mest angelägna att peka på vikten av att vi har en framtid 
och ett hopp och att vi tar vara på det erbjudande som ges åt varje människa. 
 
Jesus säger att Guds vilja har två riktningar: 
Den ena är att Jesus ska göra allt det som Gud låtit honom ta hand om färdigt och inte 
glömma minsta bit. 
Anledningen till detta uppdrag säger Jesus är att alla ska vara klara, hela och färdiga 
när tiden är slut. 
Den andra delen av Guds vilja är att var och en som ser Jesus, Guds son, och litar på 
honom och det han gör och ansluter sig till honom ska få det äkta livet, det eviga 
livet. 
 
Det handlar alltså om att vi får göra aktiva val, att lita på Jesus och följa honom och 
när vi gör det så har Jesus omsorg om oss och handlar med oss så att vi kan vara 
”klara och hela när tiden är slut”. 
 
Den klara och tydliga vägvisningen eller handlingsmönstret för livet, borde ju räcka 
för oss. 
När jag var ung sjöng vi ”Välj nu, välj Jesus och välj för livet”. Att gör det och lita på 
honom räcker. 
 
Men vi människor vill gärna veta i detalj vad som kommer att ske, precis som Paulus 
samtid, och hur det kommer att ske. Vi vill ha fullständig kontroll, hur omöjligt det än 
är. Vi tänker och handlar som om det inte räcker att i tillit överlåta oss till honom som 
verkligen har den fullständiga kontrollen. Jesus sa ju ”När någon kommer till mig, då 
släpper jag inte taget.” 



 
Det finns en risk när vi spekulerar kring hur det ska bli och det är att vi blir så 
upptagna av detta ”hur” så att vi glömmer ”att”: 
- att ha rätt kurs 
- att ha ett hopp 
- att leva med Jesus 
- att tro på honom. 
 
Hur det ska bli det löser sig och jag är övertygad om att det kommer att överträffa allt 
vi kunna föreställa oss 
Jag är också övertygad om att hur mycket vi än funderar och planerar så kan vi inte 
göra något åt hur det ska bli, det är vi inte kapabla till. 
 
Utmaningen till oss är att vara bärare av detta trotsiga hopp, hoppet som bär genom 
allt. 
Det hopp som bygger på löftet att Jesus har försäkrat att ingen som kommer till 
honom ska gå förlorad. Han ska rädda alla som vill leva med honom. 
 
Avslutning 
Job undrade om det finns hopp. 
Jesus svarade: ja, det finns hopp därför att det finns evigt liv och det finns 
uppståndelse från de döda. 
Så är vårt hopp, ja mer än så, vår fasta förvissning är att Gud som omsluter både 
levande och döda, tar hand om oss nu och väntar att få möta oss en dag. 
Han ger oss del av det liv som aldrig dör. 
 
”Det enda som bär när allting annat vacklar, det är Guds nåd och Guds 
barmhärtighet … Det enda jag vet, det är att nåden räcker, att Kristi blod min 
synd och skuld nu täcker. Det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd, 
Guds gränslösa nåd.” 
 
 
 


