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Frid åt er alla! 
                                          (Joh. 20:19)                                                 
______________________________________           

Himlen ska vara frid! 
Heaven will be peace! 
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Kära Ni, ordets vänner, 
 

„och nu är din morfar där uppe i himlen“ säger vi till barn när vi pratar med dem om 
döden och pekar på himlen. Men är Gud verkligen „där uppe“, där vi tror att våra avlidna är 
nu? „Himlen är mellan oss“, så får läsarna veta i en boktitel. Men ska vi alltså titta ”upp” eller 
”mellan oss”? 
 
 Jag minns tydligt hur det var när en äldre präst dog. Under hans livs sista veckor 
besökte jag honom dagligen. Han led av svår andnöd. Den sista biten på hans livsväg var en 
riktig kamp för honom, i synnerhet som han ständigt måste kippa efter andan. I början hade vi 
pratat och bett mycket tillsammans. Han tyckte om att lyssna. Under de sista dagarna var det 
bara möjligt att hålla hans händer, att sitta tyst vid honom och att utstå lidandet med honom. 
En tidig morgon kom budskapet att han hade avlidit. Jag åkte dit omedelbart. Han låg redan 
där på lit de parade. Jag stod framför honom och bad. Länge tittade jag i hans ansikte. Det var 
en djup frid omkring honom. En djup förvissning fyllde mig som jag uttalade tyst: ”Du har 
kommit fram! Du har tagits emot i Guds hemlighet.” Trots all sorg kunde jag lämna hans kista 
tröstad och med en djup frid i min själ. 
 
 Kära Ni, ordets vänner, efter sin död visade sig Jesus för sina vänner om och om igen. 
Han, den döde, levde. Och han tröttnade inte på att ge vidare till sina vänner det som han hade 
upplevt ”i himlen”, alltså bortom det irdiska livets tröskel: FRID. När han sammanträffade 
med någon, så sa han tre gånger: “Frid åt er alla!” Denna frid har jag sett i den bortgångne 
prästens ansikte. Denna frid vänter på oss – om det nu är där uppe eller någon annanstans, det 
speler ingen roll. Det som är viktigt är att redan idag göra allt det som denna frid kan vara, 
inom mig och mellan oss. När vi känner den, då upplever vi redan idag det som kommer att 
vara gränslös till slut: FRID. Himlen ska vara frid! – Heaven will be peace! 
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