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SÖNDAGEN EFTER ALLA HELGONS DAG - Vårt evighetshopp 

Luk 12:4-7 Jag säger till er som är mina vänner: låt er inte skrämmas 

av dem som kan döda kroppen men sedan inte kan göra mer. Jag skall 

tala om för er vem ni skall frukta. Frukta honom som kan döda och 

sedan har makt att kasta ner i helvetet. Ja, jag säger er: honom skall ni 

frukta. Säljs inte fem sparvar för två kopparslantar? Men ingen av dem 

är glömd av Gud. Och till och med hårstråna på ert huvud är räknade. 

Var inte rädda, ni är mer värda än aldrig så många sparvar. 

När vi läser ordet ”frukta” i vår bibel, innebär det inte, att vi skall darra 

av skräck inför Gud. Dagens evangelium handlar om motsatsen: Trygg-

het. Vi skall inte vara rädda. Vi behöver inte vara rädda. 

Dagens text är riktad till Jesu vänner, hans lärjungar. Hans löftesord till 

dej och mej, är inte riktade till de människor, som såg till att de första 

lärjungarna fick lida martyrdöden. Dessa människor – som kan döda 

kroppen – var och är inte Jesu vänner. 

1900-talets värstingar i att döda – Stalin, Mussolini och Hitler – var 

sannolikt både döpta och konfirmerade. Sin konfirmation – bekräftelsen 

i vuxen ålder på att man är Jesu lärjunge – glömde de sannolikt bort. I 

stället blev de nutida levande exempel på människor som Jesus talar om 

i dagens text. De som bara kan döda kroppen. 

Jesu ord: ”Frukta honom som kan döda” innebär att vi skall ha respekt 

för Gud, universums skapare. Gud – som har den totala makten - att för 

all framtid låsa oss ute från hans gemenskap. 

Djävulen, som i bibeln även kallas anklagaren och frestaren har därut-

över namnet ”döden”. Denna fallna ängel känner mycket väl till sin 

kommande evighet. Så här säger Jesus om honom, hans änglar och det 

rike av ondska – dödsriket – de upprättat på jorden:  

Upp 20:14 Och döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. 

Detta är den andra döden, den brinnande sjön. 



Vi har en fri vilja. Vi har möjligheten att inte vilja ha Jesu sällskap. 

Jesus tvingar ingen, för då vore han en despot, på grund av den makt 

han har. Han är Guds son! Nej, han tvingar ingen. Vi får som vi vill.  

Sedan har vi det andra alternativet: Möjligheten att hålla fast vid vår 

konfirmation. Inte en gång utan upprepade bekräftelser – konfirmat-

ioner. Alla dessa tillfällen då vi bekräftar att vi är hans lärjungar. Att vi 

är Jesu vänner.  

I förra veckans bibliska allmänbildning hade jag med Jesu två löften, 

att vi får det vi vill – det vi väljer - här i tiden. Återigen: Jesus tvingar 

ingen.  

Först ger han löftet till dej och mej som vill vara hans lärjunge: 

Matt 10:32-33 Var och en som känns vid mig inför människorna, honom 

skall jag kännas vid inför min fader i himlen.  

Därefter hans löfte till dem som vill slippa hans sällskap: 

Men den som förnekar mig inför människorna, honom skall jag förneka 

inför min fader i himlen. 

I dagens bibeltext har vi löftet om trygghet. Löftet, att vi är oerhört vär-

defulla. Vi är så värdefulla att Jesus gav sitt liv som ett offer – tog över 

evighetskonsekvensen - avseende våra misstag. I dagens text ger han 

följande trygghetsord, tydligt riktade till dem som är hans vänner: 

Jag säger till er som är mina vänner: 

Några meningar senare kommer trygghetsorden: 

Säljs inte fem sparvar för två kopparslantar? Men ingen av dem är 

glömd av Gud. Och till och med hårstråna på ert huvud är räknade. 

Var inte rädda, ni är mer värda än aldrig så många sparvar. 

Dagens evangelium - som betyder det goda budskapet - säger oss att: 

• Vi är så oerhört värdefulla, så att Guds son gav sitt liv för oss! 

• Vi skall inte vara rädda! Vi är vi välkända av Gud, vi är hans barn. 

• Vi är så oerhört älskade och viktiga för Gud, att han till och med 

räknat hårstråna på våra huvuden! 


