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Vi firar allhelgonatid. Våra tankar kretsar ofta kring våra
anhöriga som har gått före oss över gränsen från död till
liv. Ingen av oss har varit där på andra sidan. Ingen har
hellre kommit till oss och berättat hur det är där.
Men Bibeln ger oss ändå lite information.
1. Jesus har öppnat vägen in i Guds eviga gemenskap.
Jesus säger: Alla som Fadern ger mig skall komma till
mig, och den som kommer till mig skall jag inte visa bort.
Genom Jesus finns vår enda möjlighet att komma i
gemenskap med Gud. Därför går Jesus ut med sina
kallelser till oss människor att komma. Han söker oss
tidigt i livet, under ungdomstiden, vid medelåldern och i
livets aftontid.
Jesus har kommit för att rädda det som var förlorat. Därför
uppsöker också Jesus det förlorade, syndare av alla de
slag, sådana som var utpekade och som ingen ville ha att
göra med. Jesus ville att kallelsen till Guds rike skulle
spridas ut överallt, i städer och byar, ända ut i de minsta
stigarna. Det var det uppdrag som han gav till sina
lärjungar.
I Matt 11:28 hör vi Jesu kallande stämma: Kom till mig,
alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.
Jesus nobbar ingen som kommer till honom, utan de får i
stället uppleva hur Jesus befriar från livets tunga bördor.
Kyrkans uppgift i dag är att kallelsen till Guds rike ska
spridas till alla människor, utan något som helst undantag.
Jesus ser i varje människa en möjlighet att bli ett Guds
barn.
2. Därför har också Jesus utfört sitt uppdrag.

När Jesus kom till denna vår jord från sin himmel då var
det bara av en enda orsak att utföra Guds vilja.
Jesus fick känna av samma frestelser, som vi kan kännas
av.
Under de 40 dagarna han frestades i öknen, så stod han
emot frestaren. Om Jesus sägs det att han var utan synd, att
han var lydig ända till döden, döden på ett kors. Fil 2:8
Jesaja beskriver Jesu uppdrag på det här sättet: Han blev
pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades
för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot. Jes 53:5
Jesu uppdrag var alltså att bära alla våra synder upp på
korset, för att vi skulle bli befriade från dem.
3. Jesus ger oss av ett evigt liv.
Jesus säger: 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.
Redan när Jesus blev döpt i floden Jordan så säger Herren
vår Gud i en röst från himmelen: Denne är min älskade
som jag har utvalt.
Människor i alla tider har upplevt trösten i orden vi kan
läsa i Joh 3:16-17 Så älskade Gud världen att han gav den
sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå
under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till
världen för att döma världen utan för att världen skulle
räddas genom honom.
Under mina år som präst har jag ibland blivit kallad till
dödsbäddar och fått uppleva att just dessa ord har kunnat
ge tröst även när döden står för dörren.
Dagens epistel ger oss en pedagogisk bild av hur det blir
med de dödas uppståndelse. Paulus tar fram ett sädeskorn,
som var alldeles torrt och till synes livlöst. Alla visste att
när man sår ett sådant korn så kommer det att gro och en

ny växt ser dagens ljus. Så är det också när vi begraver
våra döda, att på döden följer det nya livet.
Ett evigt liv som är helt annorlunda än det jordiska.
Redan i skapelsen inblåste Gud livsande i människan. Hon
är en andlig varelse. Hon skapades till Guds avbild, till att
vara lik Gud, alltså med det eviga livet.
Det eviga livet är en gåva som Gud ger åt oss människor.
Därför har vi en framtid och ett hopp.
4. Jesus avslutar texten med att ge oss hoppet om ett

evigt liv.
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.
Innan människor dör, så händer det ibland att testamenten
upprättas.
Jesus har upprättat ett testamente som vi brukar kalla det
nya testamentet, där Herren Jesus testamenterat till hela
mänskligheten den största gåvan som han någonsin kunnat
ge, dels en fullständig befrielse från synd och skuld, dels
det eviga livets gåva. Det är det arv som Jesus lämnat efter
sig.
Evigt liv innebär en tillvaro utan början och utan slut.
Som kristna har vi verkligen en framtid och ett hopp.
Ett hopp som vi får leva i tro

