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Vårt evighetshopp 

Dags för ytterligare en biblisk allmänbildning. Den innebär att vi lär oss 

vad som faktiskt står i vår bibel. Ja, men är det så viktigt? Ja, utifrån att 

bibeln är Guds ord, och innehåller Guds kungörelse om sig själv och 

sin vilja. 

Söndagens text handlar om Guds vilja, avseende oss människor. Texten 

börjar med att Jesus säger följande om sig själv: 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. 

I nästa del av texten förkunnar Jesus Guds vilja avseende dej och mej; 

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. 

Vi hörde Guds vilja. Sedan kommer löftet. Löftet upprepas och är sam-

mankopplat med att du och jag tror – helt enkelt litar på - att Jesus talar 

sanning: 

Ty detta är min faders vilja: att alla som ser Sonen och tror på honom 

skall ha evigt liv. 

Sedan får vi reda på att det är Jesus som har makten att låta oss uppstå 

på den sista dagen: 

Och jag skall låta dem uppstå på den sista dagen.« 

Jag upprepar från förra veckan: Kristendomen är den enda bland värl-

dens religioner där du inte kan kvalificera dej.  

Enda villkoret är att du litar på att Jesus är uppstånden. Att han är Guds 

son och att han fått all makt.  

I uppenbarelseboken beskriver Jesus olika församlingar. När vi talar om 

församling, skall vi vara medvetna om att en församling består av en-

skilda människor. Om du och jag bevarar Jesu löften och tillstår att vi 

är kristna, kan vi ta till oss följande erkännande från Jesus: 

Upp 3:8 Jag känner dina gärningar. Se, jag har ställt en dörr öppen för 

dig som ingen kan stänga. Din kraft är ringa, men du har bevarat mitt 

ord och inte förnekat mitt namn. 



Jag tror och hoppas att vi är många som den beskrivningen passar in på. 

Med de reflektionerna är det dags för söndagens evangelium: 

Joh 6:37-40 Alla som Fadern ger mig skall komma till mig, och den 

som kommer till mig skall jag inte visa bort. 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. 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. Ty detta är min faders vilja: att alla som ser 

Sonen och tror på honom skall ha evigt liv. Och jag skall låta dem upp-

stå på den sista dagen.« 


